
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน เข้าศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
  

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 โดยให้ 
ค านึงถึงความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จึงก าหนดรับสมัครนักเรยีนเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ  (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา  2564  ดังนี้ 
1.  สาขางานที่รับสมัคร  

1.1 การบัญชี 
 1.2    การตลาด 
 1.3    การเลขานุการ 
 1.4    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 1.5    ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ระบบทวิภาคี  

  1.6  การจัดการส านักงาน 
  1.7   วิจิตรศิลป์ 
  1.8   การออกแบบ 
  1.9  คอมพิวเตอร์กราฟิก  
1.10  เสื้อผ้าแฟช่ัน 

1.11  อาหารและโภชนาการ 
1.12  คหกรรมเพื่อการโรงแรม 
1.13  การโรงแรม 
1.14  การท่องเที่ยว 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1  เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยูร่ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (ม. 3) 
 2.2  สถานภาพโสด มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง 
 2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย และมผีู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผดิชอบตลอดเวลา ที่ศึกษาท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์

 2.4  ระดับผลการเรียนส าหรับผู้สมัครที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จะต้องไม่มี ผลการเรียน 0 (ศูนย์), ข.ร.  
            (ขาดเรียน), ข.ส. (ขาดสอบ), ม.ส. (ไมส่มบูรณ์) หรือ มีผลการเรียนที่แสดงให้เห็นว่า จะไม่ส าเร็จการศึกษา 
            ในปีการศึกษา 2563    

3.  ก าหนดการรับสมัคร เอกสารที่ใช้สมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผล  
      3.1 รายละเอียดการสมัครให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม ปฏิทินปฏิบัติงานการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2564 

     ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่ อาคารลลีาวดี ช้ัน 1 งานทะเบียน วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุตรดติถ์ 
      เร่ิมการรับสมัคร  วันที่  17 มีนาคม 2564 เร่ิมเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      สิ้นสุดการรับสมัคร  วันที ่ 31 มีนาคม 2564   
      ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง และต้องแต่งกายชุดนักเรียน ของสถานศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู ่
                 กรณีส าเร็จการศึกษาแล้วให้แต่งกายชุดสุภาพ  
 3.2 ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซด์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ http://www.uttvc.ac.th  
                 เพื่อกรอกข้อมูลสมคัรเข้าศึกษาต่อไดล้่วงหน้า และน าใบสมัครที่กรอกไว้ล่วงหน้า มายืน่สมัครที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
                 ตามวันและเวลาทีไ่ด้ก าหนดไว้ หรือตดิต่อรับใบสมัคร และกรอกข้อมลูการสมัคร  ณ จดุรับสมัครวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ์

3.3 สอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่  26  เมษายน  2564  เริ่มเวลา 08.00 น. - 16.00 น. โดยทดสอบความรู้ความถนดัทางวิชาชีพ  
     และสอบสัมภาษณ์   

      3.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วันพุธที่  28  เมษายน  2564  เวลา  17.00 น. ผ่านทางเว็บไซด์ 
                  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ http://www.uttvc.ac.th  และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานทะเบียน 
      3.5 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ และช าระเงินค่าใชจ้่ายเข้าศึกษาต่อเต็มจ านวน วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564  
                 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  2564 
 

                   (นายสยาม โต๊ะทอง) 
                                                                        รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง 

          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

http://www.uttvc.ac.th/
http://www.uttvc.ac.th/


 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  
โดยให้ค านึงถึงความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จึงก าหนดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังน้ี 
1.  สาขางานที่รับสมัคร  

1.1  การบัญชี  ระบบปกติ 
 1.2    การตลาด  ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี 
 1.3    ธุรกิจดิจิทัล ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี 
 1.4    ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ระบบทวิภาคี 
 1.5    การเป็นผู้ประกอบการ ระบบทวิภาคี 
 1.6    การจัดการส านักงาน  ระบบปกติ  

 1.7  ดิจิทัลกราฟิก ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี 
 1.8  ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี 
 1.9  อาหารและโภชนาการ  ระบบปกติ/ระบบทวิภาคี 
1.10 การจัดการดูแลผู้สูงอายุ  ระบบทวิภาคี 
1.11 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ระบบทวิภาคี 
1.12 การท่องเท่ียว ระบบทวิภาคี 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 2.1  เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือ ปวช. หรือ ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 2.2  สถานภาพโสด มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 2.3  มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบตลอดเวลาท่ีศึกษาท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

 2.4  ระดับผลการเรียนส าหรับผู้สมัครที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จะต้องไม่มี ผลการเรียน 0 (ศูนย์), ข.ร. (ขาดเรียน),  
            ข.ส. (ขาดสอบ), ม.ส. (ไม่สมบูรณ์) หรือ มีผลการเรียนที่แสดงให้เห็นว่า จะไม่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563    

3.  ก าหนดการรับสมัคร เอกสารที่ใช้สมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผล  
      3.1 รายละเอียดการสมัครให้ผู้สมัครปฏิบัติตาม ปฏิทินปฏิบัติงานการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2564 

     ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครได้ท่ี อาคารลีลาวดี ชั้น 1 งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
      เริ่มการรับสมัคร  วันที่  17 มีนาคม 2564 เริ่มเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      สิ้นสุดการรับสมัคร  วันที่  31 มีนาคม 2564   
      ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง และต้องแต่งกายชุดนักเรียน ของสถานศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
                  กรณีส าเร็จการศึกษาแล้วให้แต่งกายชุดสุภาพ  
      ช าระเงินค่าสมัคร  จ านวน 100 บาท  (เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น) 
 3.2 ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร ท่ีเว็บไซด์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ http://www.uttvc.ac.th เพื่อกรอกข้อมูลสมัคร 
                  เข้าศึกษาต่อได้ล่วงหน้า และน าใบสมัครท่ีกรอกไว้ล่วงหน้า มายื่นสมัครที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ตามวันและเวลาท่ีได้ก าหนดไว้  
                  หรือติดต่อรับใบสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัคร  ณ จุดรับสมัครวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

3.3 สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่  26  เมษายน  2564  เริ่มเวลา 08.00 น. - 16.00 น.   
      โดยทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์   

      3.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วันพุธที่ 28 เมษายน  2564  เวลา  17.00 น. ผ่านทางเว็บไซด์ 
                  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ http://www.uttvc.ac.th  และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานทะเบียน 
      3.5 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ และช าระเงินค่าใช้จ่ายเข้าศึกษาต่อเต็มจ านวน วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.   
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  2564 
 

                   (นายสยาม โต๊ะทอง) 
                                                                        รองผู้อ านวยการ  รักษาการในต าแหน่ง 

          ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

http://www.uttvc.ac.th/
http://www.uttvc.ac.th/


ปฏิทินปฏิบัตงิาน การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

ประจ าปีการศึกษา  2564 
 

วัน/เดือน/ปี รายการ/เร่ืองท่ีต้องด าเนินการ หมายเหตุ 
17  มีนาคม 2564               
          ถึง  
31  มีนาคม 2564  

ช่วงระยะเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนรอบสอบคัดเลือก โดยนักเรยีนตอ้งมาสมัครด้วยตนเองที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  งานทะเบียน อาคารลีลาวดี ช้ัน 1 ช่วงเวลา  09.00 น. - 16.30 น.  
ไม่เว้นวันหยดุราชการ เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ส าหรับผู้สมัครทีก่ าลังศึกษาอยู่  และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศกึษา 2563 

1. 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป เพื่อใช้ติดในใบสมัคร จ านวน 1 รูป และ 

2.    ติดลงในบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 2 รูป (ต้องเตรียมมาใหค้รบ ในวันท่ีผู้สมัครมาสมัครที่วิทยาลัย)  

3. 2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนที่ชัดเจน และผู้บริหารสถานศึกษาทีผู่้สมคัร  

4.     ก าลังศึกษาอยู ่ลงนามก ากับให้เรียบร้อย (ต้องมี) 

5. 3. เอกสารรายงานผลการเรียนพรอ้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ต้องมีทุกภาคเรยีน) 

6.    ส าหรับผูส้มัครที่ก าลังศึกษาอยู่ ระดับ ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช.  จะต้องไม่มีผลการเรียน  

7.    0 (ศูนย์),  ข.ร. (ขาดเรียน), ข.ส. (ขาดสอบ), ม.ส. (ไม่สมบูรณ์) หรือ มีผลการเรียนท่ีแสดงให้เห็นว่า 

8.    จะไม่ส าเร็จการศึกษาในปีการศกึษา 2563  

9.    วิทยาลัยขอปฏิเสธการรับสมัครส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาเร่ืองผลการเรียนทุกกรณี  
   เอกสารรายงานผลการเรียน ผู้สมัครสามารถเลือกใช้รายการใด รายการหนึ่งได้ ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 
   3.1 แบบรายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน จะต้องมีระบุ  ภาคเรียน, รหัสวิชา, ช่ือวิชา, หน่วยกิต,  
        เกรดที่ไดร้ับในแต่ละรายวิชา ซึ่งจะต้องมีครบท้ัง 5 ภาคเรียน พร้อมด้วยหน่วยกติสะสมและ 
        คะแนนเฉลี่ยสะสม 5  ภาคเรียน หรือ 
   3.2 แบบ ปพ.1:บ มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3  ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 หรือ 
   3.3 แบบ ปพ.1:พ มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6  ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 หรือ 
   3.4 แบบ ปพ.1 ปวช. 56 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ ระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3    
   3.5 วิทยาลัยขอปฏิเสธการรับสมัคร ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาเร่ืองเอกสารการสมัครไม่ครบทุกรณี 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ของผู้สมัครเท่านั้น) โดยถ่ายเอกสาร  ขนาดกระดาษ เอ4 (A4)   
   ที่ชัดเจน  จ านวน  1 ฉบับ  
 
ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป   (เพื่อใช้ติดในใบสมัคร จ านวน 1 รูป และ 
   ติดบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 2 รูป) 

1. 2. ส าเนา รบ. 1 ปพ.1:บ มัธยมศกึษาชั้นปีที่ 3 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 หรือ  
2.    ส าเนา รบ. 1 ปพ.1:พ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6  หรือ  
3.    ส าเนาแบบ รบ.1 ปวช.38, ปวช.45, ปวช.56  ที่ผู้สมัครไดส้ าเร็จการศึกษามา โดยถ่ายเอกสาร 
4.    ย่อขนาดกระดาษ เอ4 (A4) ที่ชัดเจน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ของผู้สมัครเท่านั้น) โดยถ่ายเอกสาร ขนาดกระดาษ เอ4 (A4)   
    ที่ชัดเจน  จ านวน  1 ฉบับ              

ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือ ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษามาแล้ว 
ประสงค์สมัครในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

จะต้องช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 100 บาท 

 

31  มีนาคม 2564 วันสุดท้ายของการรบัสมคัร สิ้นสุดเวลา 17.30 น.  



หน้าท่ี 2 
วัน/เดือน/ปี รายการ/เร่ืองท่ีต้องด าเนินการ หมายเหตุ 

26  เมษายน 2564 ภาคเช้า   เวลา 08.00 น. - 12.00 น.    ทดสอบความรูค้วามถนัดทางวิชาชีพ 
ภาคบ่าย  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.    สอบสัมภาษณ ์

ผู้สมัครจะต้องสอบให้ครบทั้งภาคและภาคบ่าย  สอบไม่ครบทั้ง 2 ภาค ให้ถือว่าการสอบไม่สมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้การสมัครสอบถือเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

หมายเหตุ : ระยะเวลาที่ก าหนดของภาคบ่าย อาจมีการเปลีย่นแปลง ข้ึนอยู่กับจ านวนผู้สมัคร  
               ในแต่ละสาขางานว่ามีจ านวนมากน้อยเท่าใด 

 

28 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เวลา 17.00 น.   ผ่านทางเว็บไซต ์
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  http://www.uttvc.ac.th และบอร์ดหน้าห้องทะเบยีน 

 

5 พฤษภาคม 2564 ผู้สมคัรที่ผา่นการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รอบสอบคัดเลือกรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และช าระเงินเต็มจ านวนตามตารางยอดเงิน 
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ จ านวนเงินดังกล่าวไดร้วมรายการ 
1. ชุดนักเรียน นักศึกษา จ านวน  2 ชุด  (พร้อมอุปกรณ์การแต่งกาย) 
2. ชุดพละ (เสื้อกีฬาสี + กางเกงวอม) 
3. เสื้อองค์การ, เสื้อม่วงพิกุลแก้ว 
4. ค่าลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนักศึกษาระดับ ปวส.) 

 

 
 
 
 

ยอดเงินที่ต้องช าระเต็มจ านวนของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบสอบคัดเลือก ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ยอดเงิน ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  เต็มจ านวน 

   
ที ่ สาขาวิชา ยอดเงิน 
1 ระดับ ปวช. ทุกสาขางาน            3,590.00  

ยอดเงิน ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เต็มจ านวน 
 ยอดเงิน 

ที ่ สาขาวิชา ระบบ จบปวช. ตรงสาขา ม.6/ปวช.ต่างสาขา 
1 สาขาวิชา   การบัญชี  ระบบปกต ิ           7,115.00            7,615.00  

2 สาขาวิชา   การตลาด    
ระบบปกต ิ           7,215.00            7,915.00  
ระบบทวิภาค ี           7,215.00            7,915.00  

3 สาขาวิชา   เทคโนโลยีธุรกิจดจิิทัล ระบบปกต ิ           6,715.00            7,515.00  
4 สาขาวิชา   การจัดการธรุกิจค้าปลีก   ระบบทวิภาค ี           7,515.00            8,215.00  
5 สาขาวิชา   การจัดการ ระบบปกต ิ           7,315.00            8,015.00  
6 สาขาวิชา   การจัดการส านักงาน ระบบปกต ิ           6,915.00            7,815.00  
7 สาขาวิชา   ดิจิทัลกราฟิก ระบบปกต ิ           7,315.00            8,115.00  

8 สาขาวิชา   เทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย  
ระบบปกต ิ           8,015.00            8,715.00  
ระบบปกต ิ           7,815.00   -  

9 สาขาวิชา   อาหารและโภชนาการ    
ระบบปกต ิ           7,515.00            8,515.00  
ระบบทวิภาค ี           8,615.00   -  

10 สาขาวิชา   การจัดการดูแลผู้สูงอายุ  ระบบทวิภาค ี  -            8,015.00  
11 สาขาวิชา   โรงแรม ระบบทวิภาค ี           7,115.00            7,715.00  
12 สาขาวิชา   การท่องเที่ยว  ระบบทวิภาค ี           7,515.00            7,815.00  

 

เอกสารประกอบการสมคัร “ไม่ครบ” ขอปฏิเสธการรับสมคัรทุกกรณ ี

http://www.uttvc.ac.th/


ส่วนของเจ้าหน้าที ่
 

…………..…….…….. 

                                                                           
 
 

 
 
ข้อมูลนักเรียน ** 
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นางสาว) .................................................................................... หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน ................................................ 
วัน/เดือน/ปีเกิด .......................... อายุ ....... ปี เชื้อชาติ .................. สัญชาติ ................... ศาสนา .................. น้้าหนัก .......... สูง ......... หมู่เลือด ........   
มีความพิการ**  (   ) ทางการมองเห็น   (   ) ร่างกาย,สุขภาพ   (   ) สติปัญญา  (   ) การได้ยิน   (   ) การเรียนรู้   

(   ) การพูด-อ่าน-เขียน  (   ) พฤติกรรม/อารมณ์    (   ) ออทิสติก     (   ) พิการซ ้าซ้อน   (   ) ไม่มีความพิการ 
 

เลขหมายบัตรประจ้าตัวประชาชนของนักเรียน   
 (หากนักเรียน ยังไม่ได้ท้าบัตรประจ้าตัวประชาชน ให้นักเรียน ตรวจสอบได้ที่ทะเบียนบ้านในหน้า ชื่อ-สกุล ของนักเรียน)  
ชื่อ – นามสกุล บิดา ผู้ให้ก้าเนิด......……………………………………….…………………………….อาชีพ ........................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท 
ช่ือ – นามสกุล มารดา ผู้ให้ก้าเนิด......…………………………..…….…….………………………….อาชีพ ........................................รายได้ต่อเดือน............................บาท 
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ของนักเรียนที่สะดวกท่ีสุด บ้านเลขท่ี...........……... หมู่ท่ี …….…. ซอย ..................................... ถนน ......................................….... 
ต้าบล ......................................... อ้าเภอ ............................................. จังหวัด ...........................………........................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... 
โทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ปกครอง .............................................................................................. (กรุณากรอกเพื่อความสะดวกในการติดต่อ) 
โปรดเลือกสาขางานท่ีประสงค์จะเรียน โดยท้าเครื่องหมาย  เลือกได้ 1 สาขางานเท่าน้ัน และเมื่อเลือกสาขางานแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขางานในทุกกรณี 

ระดับ ปวช ระดับ ปวส. 
สาขางาน 
   [    ]  การบัญชี 
   [    ]  การตลาด 
   [    ]  การเลขานุการ 
   [    ]  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   [    ]  ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ระบบวิภาค ี
   [    ]  การจดัการส้านักงาน 
สาขางาน 
   [    ]  วิจิตรศิลป ์
   [    ]  การออกแบบ 
   [    ]  คอมพิวเตอร์กราฟกิ 
สาขางาน 
   [    ]  เสื้อผ้าแฟช่ัน 
สาขางาน 
   [    ]  อาหารและโภชนาการ 
สาขางาน 
   [    ]  คหกรรมเพื่อการโรงแรม 
สาขางาน 
   [    ]  การโรงแรม 
   [    ]  การท่องเที่ยว 
 
 

สาขางาน    [    ] การบัญชี ระบบปกติ (จบ ปวช. สาขางานการบัญชี) 
                [    ] การบัญชี ระบบปกติ (จบ ม.6/ปวช. ต่างสาขา) 
                 

สาขางาน    [    ] การตลาด ระบบปกติ  (จบ ปวช. สาขางานการตลาด) 
                [    ] การตลาด ระบบปกติ  (จบ ม.6/ปวช. ต่างสาขา) 
                [    ] การตลาด ระบบทวิภาคี (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6) 
 

สาขางาน    [    ] ธุรกิจดิจิทัล ระบบปกติ (จบ ปวช. สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
                [    ] ธุรกิจดิจิทัล ระบบปกติ (จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา) 
               

สาขางาน    [    ]  ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ระบบทวิภาคี (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6) 
 

สาขางาน    [    ] การเป็นผู้ประกอบการ ระบบทวิภาคี (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6) 
 

สาขางาน    [    ] การจัดการส้านักงาน ระบบปกติ (จบ ปวช. สาขางาน การจัดการส้านักงาน) 
                [    ] การจัดการส้านักงาน ระบบปกติ (จบ ม.6/ปวช.ต่างสาขา) 
 

สาขางาน    [    ] ดิจิทัลกราฟิก ระบบปกติ (จบ ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6) 
                [    ] ดิจิทัลกราฟิก ระบบทวิภาคี  (จบ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก) 
 

สาขางาน    [    ] ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  ระบบปกติ (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6)  
                [    ] ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ระบบทวิภาคี (ปวช. สาขางานธุรกจิแฟชั่น) 
 

สาขางาน    [    ] อาหารและโภชนาการ  ระบบปกติ (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6) 
                [    ] อาหารและโภชนาการ  ระบบทวิภาคี (ปวช. สาขางานอาหารและโภชนาการ) 
 

สาขางาน   [    ] การจัดการดูแลผู้สูงอายุ  ระบบทวิภาคี  (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6 ) 
 

สาขางาน   [    ] การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระบบทวิภาคี  (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6 ) 
 

สาขางาน   [    ] การท่องเท่ียว  ระบบทวิภาคี  (ปวช. ทุกสาขาวิชา/ม. 6 ) 
 

            ข้อมูลทางการศึกษา  ……………. 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

ที่ถ่ายไวไ้ม่เกิน 
6 เดือน 

 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) 

ประจ้าปีการศึกษา 2564 
 



 
                                               หน้าที ่2 
 

ข้อมูลของสถานศึกษา    
ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา ที่ก้าลังศึกษาอยู่ หรือ ส้าเร็จการศึกษามาแล้ว ........................................................................................................................................ 
เลขท่ี ........... หมู่ท่ี …...…. ซอย ........................................ ถนน .................................….......... ต้าบล .......................................... อ้าเภอ ..................................... 
จังหวัด .......................………........................ รหัสไปรษณีย์ ...........................................  
นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  (เช่น ชมรม/สมาคม/นักกีฬา ฯลฯ) 
1. ................................................................     2. ................................................................  3. ................................................................    
ข้อมูลการศึกษาของผู้สมัคร   
ค้าชี แจง  กรุณาท้าเครื่องหมาย  หน้าสถานะของนักเรียนที่เป็นอยู่  และกรอกให้ครบทุกรายการ 
กรณีก้าลังศึกษาอยู่และจะส้าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
 ปัจจุบัน  ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  นักเรียนผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ม.1 - ม.3  (5 ภาคเรียน) คือ  …………..……… 
 ปัจจุบัน  ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  นักเรียนผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ม.4 – ม.6  (5 ภาคเรียน) คือ  …………..………   
 ปัจจุบัน  ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั นปีที่ 3  นักเรียนผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
    ระดับ ปวช. 3 (5 ภาคเรียน)  คือ  …………..……… 
 

กรณีส้าเร็จการศึกษาแล้ว  
 ปัจจุบัน  ส้าเร็จการศึกษาแล้ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  นักเรียนผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือ  …………..……… 
 ปัจจุบัน  ส้าเร็จการศึกษาแล้ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  นักเรียนผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือ  …………..……… 
 ปัจจุบัน  ส้าเร็จการศึกษาแล้ว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั นปีท่ี 3  นักเรียนผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือ  …………..……… 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้สมัคร และข้อมูลท่ีกรอกในใบสมัครน้ีถูกต้อง 
 

          ลงช่ือ ..............................................................................  (ช่ือ-สกุล หรือลายเซ็น) 
         (.........................................................................)   (มีค้าน้าหน้า/ตัวบรรจง) 
                            ผู้สมัคร/นักเรยีน 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
กรณีก้าลังศึกษาอยู่และจะส้าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

1. 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ ว จ้านวน 3 รูป  เพื่อใช้ติดในใบสมัคร จ้านวน 1 รูป และ  ติดบัตรประจ้าตัวสอบ จ้านวน 2 รูป (ต้องมีครบ)  

2. 2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนท่ีชัดเจน และผู้บริหารสถานศึกษา   ลงนามก้ากับเป็นท่ีเรียบร้อย (ต้องมี) 

3. 3. เอกสารรายงานผลการเรียน ส้าหรับผู้สมัครที่ก้าลังศึกษาอยู่ ม.3 หรือ ม.6 หรือ ปวช.  ผู้สมัครจะต้องไม่มีผลการเรียน 0 (ศูนย์),  

4.    ข.ร. (ขาดเรียน), ข.ส. (ขาดสอบ), ม.ส. (ไม่สมบูรณ์) หรือมีผลการเรียนที่แสดงให้เห็นว่า จะไม่ส้าเร็จการศึกษา 
5.    ผู้สมัครสามารถเลือก รายการใดรายการหนึ่งได้ เพื่อใช้ในการสมัครสอบตามความเหมาะสม 
6.       3.1 แบบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน (5 ภาคเรียน) หรือ  

7.       3.2 แบบ ปพ.1:บ ส้าหรับ ม.3  ส้าหรับผู้ท่ีก้าลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 หรือ 

8.       3.3 แบบ ปพ.1:พ  ส้าหรับ ม.6 ส้าหรับผู้ท่ีก้าลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 หรือ 

9.       3.4 แบบ ปพ.1 ปวช. 56 ส้าหรับผู้ท่ีก้าลังศึกษาอยู่ ระดับ ปวช. ชั้นปีท่ี 3    
4. ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ของนักเรียนเท่านั น) โดยถ่ายเอกสาร ขนาดกระดาษ เอ4 (A4)  ท่ีชัดเจน  จ้านวน  1 ฉบับ 
5. เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ช้าระเงินค่าสมัคร 100 บาท 

กรณีที่ส้าเร็จการศึกษาแล้ว 
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ ว จ้านวน 3 รูป   (เพื่อใช้ติดในใบสมัคร จ้านวน 1 รูป และติดบัตรประจ้าตัวสอบ จ้านวน 2 รูป) (ต้องมีครบ) 

1. 2. ส้าเนา รบ. 1 ปพ.1:บ ส้าหรับ ม. 3  ส้าหรับผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 หรือ  
2.    ส้าเนา รบ. 1 ปพ.1:พ ส้าหรับ ม. 6  ส้าหรับผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6  หรือ  
3.    ส้าเนาแบบ รบ.1 ปวช.38, ปวช.45, ปวช.56  ท่ีผู้สมัครได้ส้าเร็จการศึกษามา โดยถ่ายเอกสารย่อขนาดกระดาษ เอ4 (A4) 
4.    ที่ชัดเจน ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง จ้านวน 1 ฉบับ 

3. ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ของผู้สมัครเท่านั น) โดยถ่ายเอกสาร  ขนาดกระดาษ เอ4 (A4)  ท่ีชัดเจน  จ้านวน  1 ฉบับ                 
4. เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ช้าระเงินค่าสมัคร 100 บาท    

 

 


