
 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 

------------------------------------------------ 
 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 1. สาขาวิชาที่เปิดสอน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ล าดับที่ สาขาวิชา สาขางาน 
แผนการรับ

(โควตา) 
แผนการรับ

(ปกติ) 
รวม 

1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 40 40 80 

2 ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 40 40 80 

3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 20 20 40 

4 ช่างซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 40 40 80 

5 การบัญชี การบัญชี 40 40 80 

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 80 

7 ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (ทวิภาคี) 10 10 20 
รวมทั้งสิ้น 230 230 460 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นระบบทวิภาคีทุกแผนกวิชา 

ล าดับที่ สาขาวิชา สาขางาน 
แผนการรับ 

รวม ระบบปกติ ระบบทวิภาคี 
โควตา ปกติ โควตา ปกติ 

1 เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 10 10 10 10 40 

2 ไฟฟ้าก าลัง 
เครื่องกลไฟฟ้า (ปวช.) 10 10 10 10 40 
เครื่องกลไฟฟ้า (ม.6) 10 10 - - 20 

3 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10 10 10 10 40 
4 เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบ ารุงรักษา 10 10 20 20 60 
5 การบัญชี การบัญชี 20 20 10 10 60 
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีส านักงาน 20 20 10 10 60 
7 การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป - - 10 10 20 

รวมทั้งสิ้น 90 90 80 80 340 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
2)  มีความประพฤติเรียบร้อย 
3)  มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชาชีพนั้นๆ 
4)  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5)  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
6)  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
7)  ผู้ที่ใช้สิทธิ์สมัครเรียนโควตาต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  2.00 ขึ้นไป ยกเว้นการบัญชี  2.50  ขึ้นไป 

 2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเท่า 
2)  มีความประพฤติเรียบร้อย 
3)  มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชาชีพนั้นๆ 
4)  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5)  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
6)  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
7)  ผู้ที่ใช้สิทธิ์สมัครเรียนโควตาต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  2.00 ขึ้นไป ยกเว้นการบัญชี  2.50  ขึ้นไป 
     (ส าหรับผู้ที่จบ ม.6) 

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
3.1  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาหรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่

ในภาคเรียนสุดท้าย  พร้อมส าเนา 1 ชุด 
3.2  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูปในต าแหน่งที่ก าหนด 
3.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ชุด 
3.4  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด 
3.5  รูปถ่าย จ านวน  3  ใบ 

4.  การจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ณ อาคารส านักงานอ านวยการ (งานทะเบียน) 
 ตั้งแตบ่ัดนี ้ ถึง  วันที่  24  มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
5.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน 
 5.1  ค่าสมัครเรียนระดับ ปวช. จ านวน    1,500.-  บาท  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ค่าธรรมเนียมการเรียนที่นอกเหนือจากรัฐบาลอุดหนุน  ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ 
1.  บัตรประจ าตัวนักศึกษา    100 บาท 
2.  ค่าคู่มือนักศึกษา     100  บาท 
3.  ค่าอาหารเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  300  บาท 
4.  ค่าชมรมครูผู้ปกครอง     250  บาท 
5.  ค่าประกันอุบัติเหตุ     150  บาท 
6.  ค่าตรวจสุขภาพ     100  บาท 
7.  ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต กรณีท่ีจัดเกินมาตรฐาน  250 บาท 
8.  ค่ารักษาสภาพแวดล้อม    250 บาท 
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5.2  ค่าสมัครเรียนระดับ ปวส. จ านวน 1,950.- บาท (ไม่รวมค่าหน่วยกิต) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  ค่าใบสมัคร      50  บาท 
2.  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา    100  บาท 
3.  ค่าห้องพยาบาล     100  บาท 
4.  ค่าห้องสมุด      100  บาท 
5.  ค่าบัตรนักศึกษา     100  บาท 
6.  ค่าคู่มือนักศึกษา     100  บาท 
7.  ค่าอาหารเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  300  บาท 
8.  ค่าชมรมครูผู้ปกครอง     250  บาท 
9.  ค่าประกันอุบัติเหตุ     150  บาท 
10. ค่าตรวจสุขภาพ     100  บาท 
11. ค่าบ ารุงกิจกรรม     100 บาท 
12. ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต กรณีที่จัดเกินมาตรฐาน 250 บาท 
13. ค่ารักษาสภาพแวดล้อม    250 บาท 

 

6.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 
 6.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ตั้งแต่บัดนี ้ ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รับสมัคร 

วันที่  27  มีนาคม  2558  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ 
วันที่  30  มีนาคม  2558  - สอบวัดแววความรู้ด้านพื้นฐานวิชาชีพ , สอบสัมภาษณ์ 
วันที่   3  เมษายน  2558  - ประกาศผลสอบ 
วันที่   8  เมษายน 2558  - มอบตัวนักเรียน , ประชุมผู้ปกครอง 

      - ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เรียนฟรี 
วันที่  29 เมษายน 2558  - เข้าค่ายปฐมนิเทศ 

 6.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ตั้งแต่บัดนี ้ ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  รับสมัคร 

วันที่  27  มีนาคม  2558  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ 
วันที่  31  มีนาคม  2558  - สอบวัดแววความรู้ด้านพื้นฐานวิชาชีพ , สอบสัมภาษณ์ 
วันที่   3  เมษายน  2558  - ประกาศผลสอบ 
วันที่   9  เมษายน  2558  - มอบตัวนักเรียน , ประชุมผู้ปกครอง 

- ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 
วันที่  30  เมษายน 2558  - เข้าค่ายปฐมนิเทศ 

7.  ก าหนดการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาโควตา 
 7.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 มกราคม 2558 - โรงเรียนส่งรายชื่อโควตา 
  วันที่  12-16 มกราคม 2558  - เปิดรับสมัคร (ส าหรับสมัครด้วยตนเอง) 
  วันที่  31  มกราคม  2558  - มอบตัวนักเรียน , ประชุมผู้ปกครอง 

- ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 
วันที่  29  เมษายน  2558  - เข้าค่ายปฐมนิเทศ  ระดับ  ปวช. 
วันที่  30  เมษายน  2558  - เข้าค่ายปฐมนิเทศ  ระดับ  ปวส. 
          

 

จ่ายในวันลงทะเบียน 

จ่ายในวันสมัคร 
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8.  เปิดภาคเรียน 1/2558  วันที่  18  พฤษภาคม  2558            
 

9.  วิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครดังนี้ 
 9.1 ระดับ ปวช. ต้องมีผู้สมัครไม่น้อยกว่า 20 คน/กลุ่ม และระดับ ปวส. ต้องไม่น้อยกว่า 15 คน/กลุ่ม 
หากไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนดไว้  วิทยาลัยฯ จะไม่เปิดกลุ่มการเรียนในสาขางานนั้น  และต้องเลือกสาขา
งานส ารองไว้ด้วย  
 9.2 ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนไม่สามารถขอรับคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 9.3 หลังจากครบก าหนดลงทะเบียนล่าช้า (15 วันหลังจากเปิดการเรียนการสอน)  นักเรียน-นักศึกษา
ไม่น าหลักฐานส าเนาวุฒิการศึกษามาส่ง  วิทยาลัยฯ จะตัดชื่อออกจากระบบ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
 
 

                    

         (นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี) 
                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 


