ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร
เรื่อง กาหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2561
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ
และการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
1.3 เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพติดยาบ้า หรือยาเสพติด
ทุกชนิดมาก่อน
1.4 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดร้ายแรง หรือภาวะ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2 มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ
และการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน
2.3 เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพติดยาบ้า หรือยาเสพติด
ทุกชนิดมาก่อน
2.4 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดร้ายแรง หรือภาวะ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

จานวน 40 คน
จานวน 20 คน

3.1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง

จานวน 30 คน

3.1.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

จานวน 30 คน

ประเภทพณิชยกรรม
3.1.4 สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
3.1.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทคหกรรม
3.1.6 สาขาวิชาคหกรรม
- สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม

จานวน 30 คน
จานวน 30 คน

จานวน 30 คน

3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ก. ประเภทอุตสาหกรรม
3.2.1 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
สาขางานเทคนิคยานยนต์
ระบบปกติ (เปิดรับนักเรียน ปวช. , ปวช. ต่างสาขา , ม.6)
จานวน 15 คน
ระบบทวิภาคี (เปิดรับนักเรียน ปวช. สายตรง)
จานวน 15 คน
หมายเหตุ: สาหรับนักเรียน ม.6 ระยะเวลาเรียน 2 ปี กับ 1 ภาคเรียน
3.2.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ระบบปกติ (เปิดรับนักเรียน ปวช. , ปวช. ต่างสาขา , ม.6)
จานวน 15 คน
หมายเหตุ: สาหรับนักเรียน ม.6 ระยะเวลาเรียน 2 ปี กับ 1 ภาคเรียน
3.2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ระบบทวิภาคี (เปิดรับนักเรียน ปวช. และม.6)

จานวน 15 คน

ข. ประเภทบริหารธุรกิจ
3.2.5 สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
ระบบปกติ (เปิดรับนักเรียน ปวช. และ ม.6)
ระบบทวิภาคี (เปิดรับนักเรียน ปวช. สายตรง)

จานวน 15 คน
จานวน 15 คน

3.2.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบปกติ (เปิดรับนักเรียน ปวช. และ ม.6)
ระบบทวิภาคี (เปิดรับนักเรียน ปวช. สายตรง)

จานวน 15 คน
จานวน 15 คน

ค. ประเภทคหกรรม
3.2.7 สาขาวิชาคหกรรม
สาขางานการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ระบบปกติ (เปิดรับนักเรียน ปวช. สายตรง และ ม.6) จานวน 15 คน
หมายเหตุ : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องมีผู้เรียน ไม่น้อยกว่า ๘ คน ถึงจะเปิดการ
เรียนการสอน
4. กาหนดการรับสมัคร
- รอบโควตา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
- รอบนักเรียนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561
(รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5. หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
5.1 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. 1 ) หรือ ใบรับรองผลการเรียน
5.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
5.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 รูป
5.5 เอกสารสาคัญของผู้ปกครองเช่น สาเนาทะเบียนบ้าน , สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5.6 หากเอกสารสาคัญของผู้ปกครองไม่ครบ ให้แนบใบสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียนแทน
6. สถานที่รับสมัคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร อาคารสานักงาน
7. กาหนดการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
- รอบโควตา วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 08.00 – 12.00 น.)
- รอบนักเรียนทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2561 (เวลา 08.30 – 15.00 น.)
8. กาหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

(นายฉัตราวัฒน์ ยาละ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร

