
 
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ 

เรื่อง รับสมัครนักเรียน/นักศกึษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
***************************************** 

    

ด้วยประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จึงก าหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชา อุตสาหรรม /พาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ /ศิลปกรรม /คหกรรม /อุตสาหกรรมท่องเที่ยว /การโรงแรม 
/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา อุดสาหรรม /
พาณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ /ศิลปกรรม /คหกรรม /อุตสาหกรรมท่องเที่ยว /การโรงแรม /เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
ดังต่อไปนี้ 

 

 

1. ก าหนดการรับสมัคร 
 

ระดับ รับสมัคร 
ทดสอบความรู ้
และความถนัด 
ทางวิชาชีพ 

ประกาศผล มอบตัว 

ประกาศนี ยบั ต ร วิชาชีพ 
(ปวช.1) 
- นักเรียนโควตาพิเศษ 
- นักเรียนทั่วไป 

 
 
15 พ.ย.60-31 ม.ค. 61 
18-28 มีนาคม 2561 

 
 
สถานศึกษาก าหนด 
1 เมษายน 2561 

 
 
สถานศึกษาก าหนด 
5 เมษายน 2561 

 
 
ภายใน 11 มี.ค. 2561 
8 เมษายน 2561 

ประกาศนี ยบั ต ร วิ ชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.1)  

สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ต้องพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร 

  

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในระดับ ปวช. ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเรียนในสาขาที่สมัคร 
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในระดับ ปวส. ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 (มีใบคุณวุฒิหรือใบรับรองมาแสดง) เป็นผู้ที่เรียน
หรือเคยเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่ตรงกัน หรือใกล้เคียงกันกับสาขาวิชาที่จะสมัครเข้า
เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

             /2. ส าเร็จการศึกษา… 
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 2. ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ส าหรับสาขาวิชาที่
สถานศึกษาเปิดรับนักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 3. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมที่จะเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร 
 4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบตัวส าหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติรายใดก็ตาม 
เช่น ไม่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นผู้ที่เคยมีประวัติค้ายาเสพติด หรือประพฤติผิดกฎหมาย
อ่ืนๆ มาก่อนหรือมีสุขภาพร่างกายไม่เหมาะสมไม่อาจเรียนวิชาชีพสาขานั้นๆ ได้ หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติอ่ืนๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2560 หมวดที่ 1 สภาพนักเรียน ส่วนที่ 1 พ้ืนความรู้และคุณสมบัติของ
ผู้เรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2557 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 1 เรื่อง ความรู้ และคุณสมบัติของผู้เรียน  
 
 3. เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว-มอบตัว 
 1. แบบฟอร์มและสัญญาที่ใช้รายงานตัวและมอบตัว (วิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้) 
 2. บัตรประจ าตัวผู้สมัคร และส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา พร้อมรับรองส าเน่าถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ที่ไปมอบตัวพร้อมผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ) พร้อมรับรอง
ส าเนาจ านวน 1 ชุด 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา (1 ฉบับ) พร้อมรับรอส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 5. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 6. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปทุกรูป) 
 8. หลักฐานทางการศึกษาแสดงว่าจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 9. ส าเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 10. เอกสารแสดงความสามารถพิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ความสามารถด้านกีฬา ดนตรี 
       * ผู้มีที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ต้องไปรายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ถ้าไม่ไป
รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังไม่ได้ และวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้อื่นเข้าเรียนแทนทันที 
       * ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
ทราบและยื่นค าร้องขอผ่อนผันต่อวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องน าหลักฐานมามอบให้ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
หมายเหตุ สถานศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม ให้ผู้สมัครติดต่อสถานศึกษาที่สมัคร 
 

4. ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดประเภทวิชาที่สนใจตามหมายเลขโทรศัพท์สถานศึกษาที่เปิดรับ
สมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ดังนี้ 

      
ล าดับ

ที ่
สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 

๑. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 02-9855050 
๒. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ๐๒-๕๘๑๕๓๗๓ 

     
 /สถานศึกษา... 
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ล าดับ

ที ่
สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 

๓. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  02-5670784 
๔. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ๐๒-๕๔๖๗๑๘๔ 
๕. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ๐๓๖-๒๒๒๒๒๙ 
๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  036-211016 
7. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ๐๓๕-๘๐๐๖๖๑ 
8. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๓๒๘๘๖๓ 
9. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ๐๓๕-๓๒๔๐๗๗ 

10. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 035-251491 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  15 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

 
 
 

                                     (นายไชยศิริ  สมสกุล) 
                                   ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ 

 
 
 
 
 


