
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยกรณีพิเศษ (โควตา)  ประจ าปีการศึกษา  2561 
------------------------------------------ 

 ตามท่ี วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)  ประจ าปีการศึกษา  2561 เพ่ือเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์ 
   เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น 51 ต่อ 49 
 1.2  เพ่ือส่งเสริมนโยบายผู้เรียนมีความประสงค์จะเรียนสาขาใดต้องได้เรียน 

2.  คุณสมบัตินักเรียน  
2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1) ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.3)  
และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2560  

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า  2.50 
3) มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเรียน 
4) ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีรอยสักบนร่างกาย ไม่ระเบิดหู ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือ

ติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง 
5) ยินยอมปฏิบัติตนตามระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1) ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  
2560  

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า  2.30 
3) มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเรียน 
4) ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีรอยสักบนร่างกาย ไม่ระเบิดหู ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือ

ติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง 
5) ยินยอมปฏิบัติตนตามระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 
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3.  สาขาวิชาที่รับนักเรียน นักศึกษา ในระบบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561 
  

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 
 ตัวถึงและสีรถยนต์ 
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 
ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 

พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี 
การตลาด การตลาด 
การเลขานุการ การเลขานุการ  
ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การโรงแรม 

การโรงแรม (MEP) 
การโรงแรม 

การท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว (MEP) 
การท่องเที่ยว 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 

อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

เทคนิคการผลิต 
เครื่องมือกล 
แม่พิมพ์พลาสติก  

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาพและระบบเสียง 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 
การตลาด การตลาด 
การเลขานุการ การเลขานุการ  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

การท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว (MEP) 
การท่องเที่ยว 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

............................................ 
 

ชื่อ – นามสกุล       เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  

สถานศึกษา       มีความประสงค์จะสมัครขอรับโควตาเพื่อ
เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ล าดับที่  1  สาขางาน          
ล าดับที่  2  สาขางาน          

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก         

   หมายเลขโทรศัพท์   โทรศัพท์มือถือ    

บิดาชื่อ    อาชีพ  โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ      

มารดาชื่อ   อาชีพ  โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ      

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา-มารดา   อยู่ร่วมกัน   แยกกันอยู่   หม้าย   หย่าร้าง 

      บิดา    มารดา ถึงแก่กรรม 

ปัจจุบันผู้ปกครอง  คือ      เกี่ยวข้องเป็น    

ที่อยู่ของผู้ปกครอง    โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ    

อาชีพของผู้ปกครอง    รายได้ผู้ปกครองโดยประมาณ    ต่อเดือน 

 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลและหลักฐาน
เป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ  โดยเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้สมัครโควตา ลงชื่อ    ผู้รับรอง 

      (    )        (                 ) 
                ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา 

       วันที่.......เดือน...........................พ.ศ......... 
 
 
 
 

 

**ใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาได้** 
 

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 



 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

............................................ 
 

ชื่อ – นามสกุล       เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  

สถานศึกษา       มีความประสงค์จะสมัครขอรับโควตาเพื่อ
เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ล าดับที่  1  สาขางาน          
ล าดับที่  2  สาขางาน          

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก         

   หมายเลขโทรศัพท์   โทรศัพท์มือถือ    

บิดาชื่อ    อาชีพ  โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ      

มารดาชื่อ   อาชีพ  โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ      

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา-มารดา   อยู่ร่วมกัน   แยกกันอยู่   หม้าย   หย่าร้าง 

      บิดา    มารดา ถึงแก่กรรม 

ปัจจุบันผู้ปกครอง  คือ      เกี่ยวข้องเป็น    

ที่อยู่ของผู้ปกครอง    โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ    

อาชีพของผู้ปกครอง    รายได้ผู้ปกครองโดยประมาณ    ต่อเดือน 

 

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลและหลักฐาน
เป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ  โดยเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้สมัครโควตา ลงชื่อ    ผู้รับรอง 

      (    )        (                 ) 
                ครู/ผู้บริหารสถานศึกษา 

       วันที่.......เดือน...........................พ.ศ......... 
 
 

**ใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาได้** 

 
 

 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 


