
 
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ 

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

***************************************** 
         ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ก าหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ๒ ปี 
(ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี                      
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 โดยเน้นการผลิตก าลังคนตามความจ าเป็นเร่งด่วนของสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

๑. สาขาวิชาที่รับสมัคร 

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวนรับสมัคร 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา สถานที่ศึกษา 
ปกต ิ โควตา 

๑ เทคโนโลยีแม่พิมพ ์ ๑๐ คน ๑๐ คน ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

๒ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์

๑๐ คน ๑๐ คน ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

๒๐ คน - ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

2๐ คน 2๐ คน ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 

๓ เทคโนโลยยีานยนต ์
20 คน ๒๐ คน ปวส. เทคนิคยานยนต ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

๒๐ คน - ปวส. เทคนิคยานยนต ์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

๔ เทคโนโลยีก่อสร้าง ๒๐ คน - ปวส. ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

๕ การจัดการส านักงาน ๒๐ คน - ปวส. การจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

๖ เทคโนโลยไีฟฟา้ 
40 คน - ปวส. ไฟฟา้ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

๒๐ คน - ปวส. ไฟฟา้ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

๗ การโรงแรม ๒๐ คน - ปวส. การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

๘ การบัญช ี ๒๐ คน - ปวส. การบัญช ี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุร ี

9 การจัดการโลจิสติกส ์ ๒๐ คน - ปวส. การจัดการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

10 การตลาด ๒๐ คน - ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 
 

2. การรับสมัครโควตา  
สถานศึกษาที่รับสมัครประชาสัมพันธ์แจ้งคุณสมบัติพิเศษ ไปยังสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยรับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษา

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และจะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และท างานอยู่ในสถานประกอบการโดยยืนความประสงค์สมัครโควตาตามวันเวลาที่สถานศึกษา
ก าหนด 

3. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑  
 3.๑ คุณสมบัติทั่วไปและพ้ืนความรู้ 
  3.๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

      3.๑.๒ เป็นนักศึกษาหรือพนักงานของสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯและ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                 /3.2 คุณสมบัติ... 
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    3.๒ คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 

       3.๒.๑ มีความประพฤติเรียบร้อย 
       3.๒.๒ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
       3.๒.๓ มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
       3.๒.๔ มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       3.๒.๕ มีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

4.  หลักฐานการรับสมัคร 
      4.๑ ใบสมัครตามแบบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์และถูกต้อง 
      4.๒ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองอยู่ระหว่างรอผลการเรียน 4 ภาคเรียนและ  
                      รับรองส าเนาถูกต้อง      จ านวน ๑ ฉบับ 
      4.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน  รับรองส าเนาถูกต้อง    จ านวน ๑ ฉบับ 
      4.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ฉบับ 
      4.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 

     4.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)   
 

5.  วิธีการรับสมัคร 
     5.๑ สมัครทางระบบออนไลน์ https://cvei1.thaijobjob.com 
     5.๒ สมัครด้วยตนเองท่ีสถานศึกษา  

 

6.  ก าหนดการจ าหน่ายใบสมัคร การรับสมัคร  การทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพสอบสัมภาษณ์จาก
สถานประกอบการ การรายงานตัวและอ่ืนๆ 

 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
เปิดจ าหน่ายใบสมัคร 1 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป  
รับสมัครโควตา ตามประกาศของสถานศึกษา รายงานตัวที่สถานศึกษา 
รับสมัครทางออนไลน์ หรือท่ีสถานศึกษา 1 ก.พ. 2561 – 30 มี.ค. 2561 รั บสมั ค ร ในวั น เ วลาราชการ  เ ว้ น

วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ทดสอบทางเว็บไซต์ หรือ
บอร์ดประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

3 เม.ย. ๒๕61  

ทดสอบความรู้ แ ละความถนัดทางวิ ชา ชีพ 
(ข้อเขียน)/สอบสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ 

8-10 เม.ย. ๒๕61 สถานศึกษาก าหนด 

ประกาศผลการสอบ/รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ทางเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

18 เม.ย. ๒๕61  

รายงานตัว/ลงทะเบียน/ช าระเงิน/ตรวจสุขภาพ ๒2 เม.ย. ๒๕61 ณ สถานศึกษาที่เข้ารับการศึกษา 
รายงานจ านวนรับนักศึกษา ให้สถาบันฯ ทราบ 25 พ.ค. 2561  
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และไหว้ครู 10 มิ.ย. ๒๕61 สถาบันฯ ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหมท่ั้งหมด โดยจะแจ้งรายละเอียด
ภายหลัง 

เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 ๑4 พ.ค. ๒๕61  
                         

 /๖. การรายงานตัว... 
 
 

https://cvei1.thaijobjob.com/
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7. การรายงานตัวและลงทะเบียนนักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพหรือชุดนักศึกษามามอบตัวและจัดเตรียม
เอกสารการลงทะเบียนดังนี้  
               ๖.๑ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตรฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ (กระดาษ A๔ เท่านั้น) 
      ๖.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๖.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป แต่งเครื่องแบบนักศึกษาไม่สวมหมวกและแว่นตาด า 
      ๖.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 

8. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หากไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่สถานศึกษาก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
9. รายละเอียดอ่ืนๆ ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปตามประกาศของ

สถานศึกษา หรือคู่มือการรับสมัครของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  
10. หมายเลขโทรศัพท์สถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่สามารถติดต่อได้ 
      

ล าดับที่ สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 
๑. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ๐๒-๕๘๑๕๓๗๓ 
๒. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ๐๓๕-๘๐๐๖๖๑ 
๓. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ๐๓๖-๒๒๒๒๒๙ 
๔. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๓๒๘๘๖๓ 
๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๓๒๔๐๗๗ 
๖. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ๐๒-๕๔๖๗๑๘๔ 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  036-211016 

 
     ประกาศ ณ วันที่  15 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 

 
 

 
                                     (นายไชยศิริ  สมสกุล) 

                                   ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ 
 
 
 
 
 
 


