
 
 

 
 

 
 

ใบสมัคร 
เข�ารับการเป�นนักเรียน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ป#การศกึษา  2560 

 

1.  ประวัติส+วนตัว 

1.1  เลขที่บัตรประชาชน  �-����-�����-��-� 
ชื่อนาย/นางสาว..................................................................นามสกุล..................................................ชื่อเล+น........................... 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติ...................................ศาสนา........................................หมู+เลือด.........เพศ................... 
เกิดวันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ....................  อายุ...............ป# ตําบลทีเ่กิด................................................ 
อําเภอที่เกิด...........................จังหวัดที่เกิด..................................นํ้าหนัก............กก.  ส+วนสูง............ซม. เป�นบุตรคนที่............ 

 จํานวนพ่ี........คน  จํานวนน�อง........คน  จํานวนพ่ีน�องที่เรียนอยู+ในสถานศึกษาน้ี...........คน โรคประจําตัว................................ 
 ตําหนิ.......................ความพิการ.............................ความสามารถพิเศษ...................................โทรศัพท:.................................... 
 1.2  ที่อยู+ป;จจุบัน(ตดิต+อได�ทางไปรษณีย:) ชื่อหมู+บ�าน..................................................................เลขที่....................หมู+ที.่............... 
 ถนน................................................................. ซอย...............................................ตําบล.......................................................... 

อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................รหสัไปรษณีย:..................................... 
2.  ข�อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 

2.1บิดา     ชื่อ..........................................สกุล..............................อาชีพ........................รายได�/เดือนประมาณ.........................  
2.2มารดา  ชื่อ..........................................สกุล...............................อาชีพ........................รายได�/เดือนประมาณ........................
สถานภาพของบิดา-มารดา   
� อยู+ด�วยกัน  � หย+าร�าง   � บิดาเสียชีวิต  � มารดาเสียชีวิต     รหัสบ�าน����-������-� 
ชื่อผู�ปกครอง...................................................................ที่อยู+ของผู�ปกครอง  เลขที่.............หมู+ที่.........ถนน................................ 
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย:............................โทร........................................... 

3.  ข�อมูลทางการศึกษา    � กําลังศึกษาอยู+ระดับชั้น.................... ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนสุดท�าย คือ.................................... 
                     �จบการศึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต�นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  คือ....................................................... 

โรงเรียน................................................................ประเภท  � รัฐบาล  � เอกชน  ตั้งอยู+ที่ตําบล.............................................
อําเภอ.....................................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย:.................................... 

4. ข�อมูลการสมัคร   
สมัครเรียนระดับ  

ปวช. 
ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท+องเที่ยว 

� ป#ที่ 1 � การบัญช ี � ยานยนต: ปกติ � การท+องเที่ยว  
 � คอมพิวเตอร:ธุรกิจ � ยานยนต: ทวิภาคี  
  � ตัวถังและสีรถยนต: ทวิภาคี  

  � ไฟฟFากําลัง  

  � อิเล็กทรอนิกส:  
  � เชื่อมโลหะ ทวิภาคี  

ข�าพเจ�าขอรับรองว+าหลักฐานและข�อมูลในใบสมัครเป�นจริงทุกประการ  ลงชื่อ...............................................................ผู�สมัคร(นักเรียน) 

เฉพาะเจ�าหน�าท่ีตรวจหลักฐาน 
�  ใบรบ.1 ,ปพ.1 (จบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนต�น) พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�องอย+างละ 2 ฉบับ 
�  สําเนาทะเบียนบ�าน  (บดิา,มารดา,นักเรียน)  พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�องอย+างละ 1 ฉบับ 
�  สําเนาบัตรประชาชน (บดิา,มารดา,นักเรียน) พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�องอย+างละ 1 ฉบับ 
                                                                                               ลงชื่อ...........................................................ผู�รับสมัคร 
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แนวการปฏิบัติ  รับรายงานตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 

ประจ าปีการศึกษา  2560 
............................................................................................................................................................................. 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการรายงานตัว 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน นักเรียน บิดำ  มำรดำ หรือผู้ปกครอง 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน นักเรียน บิดำ  มำรดำ หรือผู้ปกครอง 
- ใบ ปพ.1 (5 ภำคเรียน หรือ 6 ภำคเรียน) แสดงผลกำรเรียน 1 ฉบับ 

                    หมายเหตุ : เอกสารทุกอย่างเซ็นชื่อและรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบ 
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 (แรกเข้า) 
     ค่ำลงทะเบียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ได้รับงบประมำณตำมนโยบำยเรียนฟรี และกำรยกเว้น            
ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำตำม  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  2552  แต่จะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

- ค่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต  และห้องเรียนรู้เทคโนโลยี(ภำคเรียนละ)   300  บำท 
- ค่ำรักษำสิ่งแวดล้อม  (ประจ ำปีกำรศึกษำ)     200  บำท 
- ค่ำตรวจสุขภำพ  (ประจ ำปีกำรศึกษำ)      100  บำท 
- ค่ำประกันอุบัติเหตุ  (ประจ ำปีกำรศึกษำ)     200  บำท 
- กิจกรรมกีฬำสี  (ประจ ำปีกำรศึกษำ)      350  บำท 
- ค่ำคู่มือนักเรียน  (แรกเข้ำ)       100  บำท 
- ค่ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน  (ครั้งละ)      100  บำท 
- ค่ำชมรมผู้ปกครอง (ตลอด 3 ปีกำรศึกษำ)     300  บำท 
- ค่ำเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม       150  บำท 
- รวมทั้งสิ้น                1,800  บาท 

 

ผู้ปกครองสำมำรถจัดซื้อเครื่องแต่งกำยและอุปกรณ์กำรเรียน ทีถู่กต้องตำมระเบียบของทำงวิทยำลัยฯ หรือจะสั่งตัดผ่าน 
งานสหการของวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้ 
สาขางานยานยนต์ , ไฟฟ้าก าลัง , อิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโลหะ 
                  -  ชาย  คนละ 3,940 บาท  (สำมพันเก้ำร้อยสี่สิบบำทถ้วน) 
                     (รวมค่ำเครื่องมือช่ำง, ชุดนักศึกษำ, ชุดพละและเสื้อพ้ืนเมือง) 
                  -  หญิง คนละ 4,110 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสิบบำทถ้วน) 
                     (รวมค่ำเครื่องมือช่ำง, ชุดนักศึกษำ, ชุดพละและเสื้อพ้ืนเมือง) 
สาขางานการบัญชี , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , การท่องเที่ยว  
                   - ชาย คนละ 2,580 บาท  (สองพันห้ำร้อยแปดสิบบำทถ้วน)  
                     (รวมชุดนักศึกษำ, ชุดพละและเสื้อพ้ืนเมือง) 
                   - หญิง คนละ 2,850 บาท  (สองพันแปดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)  
                     (รวมชุดนักศึกษำ, ชุดพละและชุดพ้ืนเมือง) 

*****รำคำเครื่องแต่งกำยนี้ไมร่วมรองเท้ำและเครื่องแบบลูกเสือ***** 

หมำยเหตุ : ให้น ำใบเสร็จค่ำเครื่องแต่งกำยและอุปกรณ์ฯ มำแลกรับเงินเรียนฟรีฯ ที่รัฐบาลสนับสนุนตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี คนละ  1,130  บาท  ในภำยหลัง ซึ่งจะแจ้งก ำหนดกำรให้ทรำบต่อไป 
 



 
 
 

ก าหนดการส าหรับนักเรียน ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา  2560 
- รับรำยงำนตัว นักเรียน ปวช. (โควต้ำ)    วันที่  11  มกรำคม  2560 
- รับรำยงำนตัว นักเรียน ปวช. (รอบท่ี 1)  วันที่  17  มีนำคม 2560   
- รับรำยงำนตัว นักเรียน ปวช (รอบท่ี 2)    วันที่   20  มีนำคม –  5  พฤษภำคม  2560  
- ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน.ปวช.1  วันที่  9  พฤษภำคม 2560 
- กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม    วันที่  15 – 16  พฤษภำคม  2560 
- เปิดภำคเรียนที่  1/2560  ระดับ ปวช.   วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภำคม 2560 



 
 
 
 
  
 
 
 

               ใบสมัคร 
เข�ารับการเป�นนักศกึษา  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ป'การศกึษา  2560 

 

1.  ประวัติส-วนตัว 

1.1  เลขที่บัตรประชาชน  �-����-�����-��-� 
ชื่อนาย/นางสาว..................................................................นามสกุล..................................................ชื่อเล-น........................... 
เชื้อชาติ....................................สัญชาติ...................................ศาสนา........................................หมู-เลือด.........เพศ................... 
เกิดวันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ....................  อายุ...............ป' ตําบลทีเ่กิด................................................ 
อําเภอที่เกิด...........................จังหวัดที่เกิด..................................นํ้าหนัก............กก.  ส-วนสูง............ซม. เป�นบุตรคนที่............ 

 จํานวนพ่ี........คน  จํานวนน�อง........คน  จํานวนพ่ีน�องที่เรียนอยู-ในสถานศึกษาน้ี...........คน โรคประจําตัว................................ 
 ตําหนิ.......................ความพิการ.............................ความสามารถพิเศษ.....................................โทรศัพท:.................................. 
 1.2  ที่อยู-ป;จจุบัน(ตดิต-อได�ทางไปรษณีย:) ชื่อหมู-บ�าน..................................................................เลขที่....................หมู-ที.่............... 
 ถนน................................................................. ซอย...............................................ตําบล.......................................................... 

อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................รหสัไปรษณีย:..................................... 
2.  ข�อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 

2.1บิดา     ชื่อ..........................................สกุล..............................อาชีพ........................รายได�/เดือนประมาณ.........................  
2.2มารดา  ชื่อ..........................................สกุล...............................อาชีพ........................รายได�/เดือนประมาณ........................
สถานภาพของบิดา-มารดา   
� อยู-ด�วยกัน  � หย-าร�าง   � บิดาเสียชีวิต  � มารดาเสียชีวิต     รหัสบ�าน����-������-� 
ชื่อผู�ปกครอง................................................................ที่อยู-ของผู�ปกครอง  เลขที่.............หมู-ที่.........ถนน.................................. 
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย:............................โทรศัพท:.................................. 

3.  ข�อมูลทางการศึกษา    � กําลังศึกษาอยู-ระดับชั้น.................... ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนสุดท�าย คือ................................... 
          จบการศึกษาระดับชั้น � ม.6 � ปวช.   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  คือ.................................................................................... 

สถานศึกษา................................................................ประเภท  � รัฐบาล  � เอกชน  ตั้งอยู-ที่ตําบล......................................
อําเภอ.....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย:............................................... 

4. ข�อมูลการสมัคร   
ปวส.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท-องเที่ยว 

� การบัญชี ทวิภาคี � เทคนิคยานยนต: ทวิภาคี � การท-องเที่ยว ทวิภาคี 
� คอมพิวเตอร:ธุรกิจ ทวิภาคี � ไฟฟEากําลัง ทวิภาคี  

 � ระบบภาพและระบบเสียง ทวิภาคี  

 � เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร�างและ         
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ:โลหะ ทวิภาคี 

 

 

ข�าพเจ�าขอรับรองว-าหลักฐานและข�อมูลในใบสมัครเป�นจริงทุกประการ  ลงชื่อ...............................................................ผู�สมัคร(นักศึกษา) 

เฉพาะเจ�าหน�าท่ีตรวจหลักฐาน 
�  ใบรบ.1 (จบการศึกษาระดับ ปวช. 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย) พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�องอย-างละ 2 ฉบับ 
�  สําเนาทะเบียนบ�าน  (บดิา,มารดา,นักเรียน)  พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�องอย-างละ 1 ฉบับ 
�  สําเนาบัตรประชาชน (บดิา,มารดา,นักเรียน) พร�อมทั้งรับรองสําเนาถูกต�องอย-างละ 1 ฉบับ 
                                                                                               ลงชื่อ...........................................................ผู�รับสมัคร 
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แนวการปฏิบัติ  รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

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

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน นักศึกษำ 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน บิดำ  มำรดำ  และผู้ปกครอง 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน นักเรียน บิดำ  มำรดำ  และผู้ปกครอง 
- ใบ รบ. (5 ภำคเรียน หรือ 6 ภำคเรียน) แสดงผลกำรเรียน 1 ฉบับ  

                    หมายเหตุ : เอกสารทุกอย่างเซ็นชื่อและรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบถ้วน 
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 (แรกเข้า) 
 

- ค่ำสมัครเรียน        50  บำท 
- ค่ำข้ึนทะเบียนนักศึกษำ             50  บำท 
- ค่ำบ ำรุงห้องพยำบำล  (ภำคเรียนละ)      100  บำท 
- ค่ำบ ำรุงห้องสมุด  (ภำคเรียนละ)      100  บำท 
- ค่ำท ำบัตรนักศึกษำ  (ครั้งละ)       100  บำท 
- ค่ำคู่มือนักศึกษำ  (แรกเข้ำ)       100  บำท 
- ค่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตและห้องเรียนรู้เทคโนโลยี(ภำคเรียนละ)   300  บำท 
- ค่ำรักษำสิ่งแวดล้อม  (ประจ ำปีกำรศึกษำ)     200  บำท 
- ค่ำประกันอุบัติเหตุ  (ประจ ำปีกำรศึกษำ)     200  บำท 
- ค่ำกีฬำสี         350  บำท 
- ค่ำชมรมผู้ปกครอง        200  บำท  

รวมทั้งสิ้น            1,900  บาท 
หมายเหตุ  ยังไม่รวมค่ำลงทะเบียนเรียน จ ำนวนหน่วยกิตละ 100 บำท 

 
สำมำรถจัดซื้อเครื่องแต่งกำยและอุปกรณ์กำรเรียน ที่ถูกต้องตำมระเบียบของทำงวิทยำลัยฯ หรือจะสั่งตัดผ่านงานสหการ     
ของวิทยาลัยฯ  
 
ก าหนดการส าหรับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา  2560 
 

- รับรำยงำนตัว นักเรียน ปวส. (โควต้ำ)    วันที่  11  มกรำคม  2560 
- รับรำยงำนตัว นักศึกษำ  ปวส.1      วันที่ 17 มีนำคม 2560 
- ปฐมนิเทศนักศึกษำ  ปวส.1     วันที่ 9 พฤษภำคม 2560 
- กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม     วันที่  15 – 16  พฤษภำคม  2560 
- เปิดภำคเรียนที่  1/2560  ระดับ ปวส.1     วันที่ 15 พฤษภำคม 2560 

 


