ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
--------------------------------------------------------------ดวยวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ สังกัดสํานักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในดานการสรางความนิยม ดานการเรียนอาชีวศึกษา และผลิตกําลังคน
ตามความตองการของประเทศ เพิ่มปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษา
ดัง นั้น วิท ยาลัย เทคนิค หลวงพอ คูณ ปริสุทฺโ ธ จึง เปด รับ สมัค รนัก เรีย น นัก ศึก ษาเขา
ศึกษาตอ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดกําหนดหลักเกณฑการรับสมัครรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑.๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๓ หรือเทียบเทา
๑.๑.๒ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๓ หรือเทียบเทา
๑.๑.๓ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการเรียน
๑.๑.๔ ความประพฤติเรียบรอย ผูปกครอง บิดา มารดา ควรดูแลรับผิดชอบดานความ
ประพฤติและการเรียนตลอดเวลาที่เปนนักศึกษา
๑.๑.๕ เปนผูที่มีความถนัด ความสนใจ มีความตั้งใจและมุงมั่นที่จะศึกษาวิชาชีพและ
ประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑.๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ , ระดับ ปวช. หรือเทียบเทา
๑.๑.๒ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖, ระดับ ปวช. หรือเทียบเทา
๑.๑.๓ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการเรียน
๑.๑.๔ ความประพฤติเรียบรอย ผูปกครอง บิดา มารดา ควรดูและรับผิดชอบ
ดานความประพฤติและการเรียนตลอดเวลาที่เปนนักศึกษา
๑.๑.๕ เปนผูที่มีความถนัด ความสนใจ มีความตั้งใจและมุงมั่นที่จะศึกษาวิชาชีพ
และประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร
๒. หลักฐานการรับสมัคร
๒.๑ ใบสมัคร (กรอกขอมูลใหครบถวน)
จํานวน
๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสมัคร,พอ ,แม
อยางละ
๒.๓ สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร,พอ ,แม
อยางละ
๒.๔ รูปถายหนาตรงขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน
๒.๕ สําเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน
จํานวน
๒.๕ เอกสารอื่นๆ(ถามี)
จํานวน
หมายเหตุ : เอกสารสําเนาทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๒ รูป
๒ ฉบับ
๑ ฉบับ
/๓. กําหนดการ…

-๒๓. กําหนดการรับสมัคร / รายงานตัว / ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ลําดับ

๑
๒
๓
๔

การดําเนินการ
รับสมัคร ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
ทดสอบความรูความถนัดทางวิชาชีพ
ประกาศผลการทดสอบความรูความถนัดวิชาชีพ
รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และชําระเงิน
คาธรรมเนียมทางการศึกษา

๕

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม ปวช.

๖

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม ปวส.

๗

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

๘

เปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

วัน/เดือน /ป
๒๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๐
๒ เม.ย. ๖๐
๖ เม.ย. ๖๐

สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ
หอประชุม
๑๑ เม.ย. ๖๐
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ
หอประชุม
๑๘ – ๒๘ เม.ย.๖๐
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ
๑๘ เม.ย.– ๑๑ พ.ค. ๖๐ อาคารเรียนแตละแผนกวิชา
หอประชุม
๑๓ พ.ค. ๖๐
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ
เริ่มทําการเรียนการสอน
๑๕ พ.ค. ๖๐
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการดังกลาว วิทยาลัยฯ จะประกาศใหทราบอีกครั้ง
๔. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่เปดรับในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา
ชางยนต
ชางกลโรงงาน
ชางเชื่อมโลหะ
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสราง
สถาปตยกรรม
การบัญชี
การตลาด
รวม

ปกติ
๘๐
๘๐
๒๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๓๘๐

จํานวนที่รับเขาศึกษา
ทวิภาคี
รวม
๘๐
๘๐
๒๐
๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐
๓๘๐

/๔.๒ หลักสูตร…

-๓๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางาน
สาขางานเทคนิคยานยนต
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ
สาขางานไฟฟากําลัง
สาขางานไฟฟาควบคุม
สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
สาขางานกอสราง
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

จํานวนที่รับเขาศึกษา
ปวช. / ม.๖
ทวิภาคี
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๔๐
๓๘๐
๒๐

รวม
๔๐
๒๐
๖๐
๒๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐
๔๐
๔๐๐

๕. เอกสารการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ให นักเรีย นนําเอกสารเช นเดี ยวกั บข อ ๒.๑ – ๒.๕ ประกอบการรายงานตั ว (ในกรณีที่ส ง
เอกสารในวันสมัครไมครบ) สําเนาวุฒิการศึกษา / หรือใบรับรองวาสําเร็จการศึกษา พรอมฉบับจริง
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ม ารายงานตั ว / ขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษา ในวั น เวลาดั ง กล า ว ทางวิ ท ยาลั ย ฯ
ถือวาสละสิทธิ์จะไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ได
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสําเร็จ วงศศักดา)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

