
 
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕66 (รอบที่ 1) 
        
 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มีนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และนักเรียน นักศึกษาที่จะ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพื ่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕66 กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 

๑.  คุณสมบัตผิู้สมัคร 
๑.๑  ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ใน

 ช ั ้นป ีส ุดท ้ าย ตามหล ักส ูตร ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต ้น (ม.3 ) หร ือเท ียบเท ่าจากสถานบ ันที่  
 กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 อัธยาศัย (กศน.) โรงเรียนในสังกัดเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 

  1.2  ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
กลุ่มสายตรง ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ตรงตามสาขางานที่สมัคร                          
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 กลุ ่ม ม. 6 ต้องเป็นผู ้สำเร ็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู ่ในชั ้นปีส ุดท้าย ตามหลักสูตร
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานอื่น หรือหลักสูตรระดับ
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถานบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โรงเรียน
 ขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงเรียน  
 ในสังกัดเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  

  ๑.3  มีใบรับรองจากสถานศึกษา ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน (ถ้ามี)  
  ๑.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบร้อย และรับรองต่อวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 
  ๑.5 เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ีเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
๒.  เอกสารประกอบการสมัคร 

๒.๑  ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย (ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) 
  2.2  บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  
  2.3  ทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา หรือ ผู้ปกครอง 

2.4  บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  มารดา หรือ ผู้ปกครอง 
       
 

 3.  ประเภทวิชา สาขาวิชา............. 
 
 



3.  ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่เปิดรับสมัคร 
 

 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ประเภทวิชา ที ่ สาขาวิชา สาขางาน จำนวน
รับ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1 ช่างยนต์                      ยานยนต์               30 
2 ช่างยนต์ (ทวิภาคี)          ยานยนต์ (ทวิภาคี)   30 
3 ช่างยนต์ (ทวิภาคี)          ตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)   10 
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง              ไฟฟ้ากำลัง            20 
5 ช่างไฟฟ้ากำลัง              ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาค)ี        10 
6 ช่างอิเล็กทรอนิกส์          อิเล็กทรอนิกส์        15 
7 ช่างเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี) ผลิตภัณฑ์ (ทวิภาคี) 15 
8 ช่างก่อสร้าง (ทวิภาค)ี         ก่อสร้าง (ทวิภาค)ี         10 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 9 การบัญชี การบัญชี 20 
10 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 11 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 15 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี 
 

ประเภทวิชา ที ่ สาขาวิชา สาขางาน จำนวน
รับ 

 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

1 เทคนิคเครื่องกล   เทคนิคยานยนต์ (กลุ่มสายตรง)   20 
2 เทคนิคเครื่องกล   เทคนิคยานยนต์ (กลุ่มสาย ม.6)  10 

 3 ไฟฟ้า                                                          ไฟฟ้ากำลัง (กลุ่มสายตรง)   10 
4 ไฟฟ้า                                                          ไฟฟ้ากำลัง (กลุ่มสาย ม.6)                                                                                    10 
5 อิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาพและระบบเสียง (กลุ่มสายตรง)   5 

6 อิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาพและระบบเสียง (กลุ่มสาย ม.6)                                                                                           5 
7 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (กลุ่มสายตรง)   5 
8 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (กลุ่มสาย ม.6)                                                                                    5 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 9 การบัญชี            การบัญชี (กลุ่มสายตรง)             5 
10 การบัญชี            การบัญชี (กลุ่มสาย ม.6)                                                                                           5 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

11 การท่องเที่ยว         การท่องเที่ยว (กลุ่มสายตรง)          5 
12 การท่องเที่ยว         การท่องเที่ยว (กลุ่มสาย ม.6)                                                                                        5 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

13 เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และ     
แอนิเมชัน (กลุ่มสาย ม.6)   

5 

 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการศึกษา.................... 

  



 

ที ่ รายการ จำนวน (บาท) 
1 ค่ารายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 

- ค่าทำบัตรนักศึกษา (ครั้งละไม่เกิน)                                                  100 บาท 
- ค่าใช้จ่ายบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือเวลาเรียนปกติ (ภาคเรียนละ)           300      บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพ (ปีการศึกษา)      100 บาท 
- ค่ารักษาสภาพแวดล้อม (ภาคเรียนละ)     200 บาท 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีการศึกษา)      200 บาท 
- ค่าส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ได้เสื้อกีฬา 1 ตัว และอาหาร) (ปีการศึกษา) 350 บาท 
- ค่าชมรมผู้ปกครอง (ค่าสมัคร 100 บาท และค่าบำรุงชมรม 100 บาท) 200 บาท 

1,450 
 
 
 
 
 

2 ค่ารายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.1) 
- ค่าสมัครเข้าศึกษา (แรกเข้า)      50 บาท 
- ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (แรกเข้า)     50 บาท 
- ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (ครั้งละ)     100 บาท  
- ค่าบำรุงห้องพยาบาล  (ภาคเรียนละ)     100 บาท 
- ค่าบำรุงห้องสมุด  (ภาคเรียนละ)      100 บาท   
- ค่าใช้จ่ายบริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือเวลาเรียนปกติ (ภาคเรียนละ ) 300 บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพ (ปีการศึกษา)      100 บาท 
- ค่ารักษาสถาพแวดล้อม (ภาคเรียนละ)     200 บาท 
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (ปีการศึกษา)      200 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ (นอกเหนือไปจาก  200 บาท 
ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ) ทัศนศึกษา,ค่ายจริยธรรม (ปีการศึกษา)   
- ค่าส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ได้เสื้อกีฬา 1 ตัว และอาหาร) (ปีการศึกษา) 350 บาท  
- ค่าชมรมผู้ปกครอง (ค่าสมัคร 100 บาท และค่าบำรุงชมรม 100 บาท) 200 บาท 

1,950 
 
 
 
 

3 ค่าหน่วยกิต หน่วยละ 100 บาท (ภาคเรียน) 2,000 – 3,500   
 

5.  กำหนดการรับสมัคร 
 

วัน/เดือน/ปี การดำเนินการ สถานที ่
1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2565 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา  (รอบท่ี 1) ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
หรือเว็บไซด์ 

1 พ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 
(รอบที่ 1) 

ตามประกาศว ิ ทยาล ั ยการอาชี พ
จอมทอง /เว็บไซด์ 

5 พ.ย. 2565 รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา  (รอบท่ี 1) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2565 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา  (รอบท่ี 2) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 

2 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 
(รอบที่ 2) 

ตามประกาศว ิ ทยาล ั ยการอาชี พ
จอมทอง /เว็บไซด์ 

7 ม.ค. 2566 รับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา  (รอบท่ี 2) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
  



ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  กันยายน  2565 
 
 

(นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

ที ่
 

ค่าเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา 
 

 

จำนวน (บาท) 
 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 
 

1 - สาขาวิชาช่างยนต์ 
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  
  - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
  - สาขาวิชาช่างเชื่อม  
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง       

2,880 

2 - สาขาวิชาการบัญชี  
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หญิง) 

2,770 

3 - สาขาวิชาการบัญชี  
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ชาย) 

2,520 

4 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หญิง) 3,330 
5 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ชาย) 2,810 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) 
 

1   - สาขางานเทคนิคยานยนต์  
  - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  - สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 
  - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ช่างเชื่อมโลหะ) 

1,970 

2 - สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน (ชาย)   1,970   
3 - สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน (หญิง)   2,210 
4   - สาขางานการบัญชี   

  - สาขางานการท่องเที่ยว (หญิง)  
2,720 

5   - สาขางานการบัญชี   
- สาขางานการท่องเที่ยว (ชาย)  

2,140 

 


