
 

 

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
2. วุฒิของผู้สมัคร  
    2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องส าเร็จ
การศึกษา หรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า ก่อนวันท่ี  
11 พฤษภาคม 2558 
     
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

ต้องส าเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับมัธยม ศึกษาตอน
ปลาย ( ม.6 ) หรือเทียบเท่า ก่อนวันท่ี  
11 พฤษภาคม 2558 
 

3. คุณสมบัติ  
    3.1 มีความประพฤติเรียบร้อย และสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 
    3.2 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อ 
การเรียน 
    3.3 มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
    3.4 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความ บริสุทธ์ิใจ 
    3.5 มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    3.6 ส าหรับผู้เข้ารับการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันท า
สัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และ
มีความตั้งใจท่ีจะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชา 
ที่สมัคร 
 

4. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียน 
    4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
ขนาด 1 น้ิว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
    4.2 หลักฐานการศึกษา ที่แสดงผลการเรียนว่าส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด  
    4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน 
 
 

 
 

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม ่
ประจ าปีการศึกษา 2558 

1. ผู้สนใจให้สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   
ระหว่างวันท่ี 19- 23 มีนาคม 2558   ตั้งแต่เวลา  
08.30 น.–16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
 โดยเตรียมเอกสาร ดังนี ้

1.1 รูปถ่าย จ านวน 3 รูป 
1.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  ท่ีมีผลการเรียน

อย่างน้อย 5 ภาคเรียน /ใบ ปพ.1/ ใบ รบ. 
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน 

2. เมื่อมาถึงสถานท่ีรับสมัครให้แจ้งความจ านงขอสมัครเข้า
เรียนตามแผนกที่สนใจ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

3. กรอกข้อมูลการสมัครที่ห้องอินเตอร์เน็ต พิมพ์ใบสมัคร
น าไปยื่นท่ีโต๊ะรับสมัคร พร้อมเอกสาร (ระดับ ปวช. ไม่เสีย
ค่าสมัคร  ปวส. ช าระเงินค่าสมัคร 100 บาท) 
4. เก็บบัตรประจ าตัวผู้สมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานในวัน   
เข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 
 

5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขท่ีนั่งสอบ ก าหนดวัน
สอบ ห้องสอบ เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ 
www.chainat.ac.th ในวันท่ี  26-27 มีนาคม 2558      
 

6. เข้าสอบ  ในวัน เวลา และห้องสอบตามที่ก าหนด 
     * ปวช. สอบวันท่ี  29 มีนาคม 2558   
 เวลา  10.00 – 12.00 น. 
     * ปวส. สอบวันท่ี  29 มีนาคม 2558   
เวลา  13.00 – 15.00 น. 
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ 

สาขาวิชา จ านวน 
ปวช. ม.6 

1.สาขาวิชาเคร่ืองกล 80 40 
2.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
  - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 
  - สาขางานเคร่ืองมือกล 

 
20 
40 

 
 

40 
3.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 20  
4.สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 60 20 
5.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 
   - สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
40 

 
 
 

20 
6.สาขาวิชาการก่อสร้าง  20 
7.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  20 
8.สาขาวิชาการบัญช ี 40  
9.สาขาวิชาการตลาด 30 20 
10.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 40 20 
11.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 20 
12.สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม  15 

http://www.chainat.ac.th/


 

 

    1) บัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ติดรูปแล้ว 
    2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก
ให้ท่ีมีรูปถ่าย 
    **กรุณาแต่งกายสุภาพ เช่น ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม  
ไม่สวมรองเท้าแตะ ไม่สวมเสื้อยืด 

7. ประกาศผลสอบและรายงานตัว  
    วันท่ี 3 เมษายน 2558  ดูประกาศผลสอบ ระดับ ปวช. 
และ ปวส.  ได้ที ่www.chainat.ac.th หรือป้ายประกาศ
ของวิทยาลัย และรายงานตัว online ทาง internet 
ที ่www.chainat.ac.th  โดยเลือกกลุ่มเรียน เลือกรหัส
ประจ าตัว และพิมพ์เอกสารการรายงานตัว (ถ้าไม่รายงาน
ตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ) เริ่มรายงานตัวได้ตั้งแต่
วันที่ 4-8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของ     
วันแรก และ ปิดระบบเวลา 18.00 น. ของวันสุดท้าย 
 

8. ลงทะเบียน มอบตัวนักศึกษา พร้อมถ่ายรูปท าบัตร  
   8.1 ใช้บัตรลงทะเบียน (เอกสารหมายเลข 3 ที่ได้จาก
การรายงานตัวทาง internet ) เพื่อยื่นช าระเงิน 
       - ปวช. วันท่ี 9 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. 
พร้อมกันที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อรับฟังค าช้ีแจงขั้นตอน
การมอบตัว ช าระเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 1,000 บาท 
       - ปวส. วันท่ี 8 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น.  
พร้อมกันที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อรับฟังค าช้ีแจงขั้นตอน 
การมอบตัว  ช าระค่าลงทะเบียน  จ านวนเงินดูได้จาก  
บัตรลงทะเบียน  
   
 

 8.2 น าใบเสร็จรับเงิน พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ ไปรายงาน
ตัวที่แผนกท่ีสมัครเข้าเรียน 
        - หนังสือสัญญา 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 1 ที่ได้จาก
การรายงานตัวทาง internet ) 
        - หนังสือมอบตัว 1 ฉบับ (เอกสารหมายเลข 2 ที่ได้
จากการรายงานตัวทาง internet ) 
        - ใบระเบียนแสดงผลการเรียนว่าส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร (ถ้านักเรียนยังไม่ส าเร็จการศึกษา ให้ใช้
ใบรับรองได้ แต่นักเรียนต้องส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มิฉะนั้นนักเรียนจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินท่ีได้ช าระไว้แล้ว) 
        - ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ฉบับ 
        - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 ฉบับ 
        - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา 1 
ฉบับ 
        - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองที่
มอบตัว 1 ฉบับ 
        - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองที่
ได้รับการมอบฉันทะ คนละ 1 ฉบับ 
   8.3 น าแบบฟอร์มขอท าบัตร 1 ฉบับ (เอกสารหมายเลข 
4 ที่ได้จากการรายงานตัวทาง internet) ไปติดต่อถ่ายรูป
ท าบัตร  
 

9. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
        ปวช. และ ปวส.  วันท่ื 6 พ.ค. 2558 
 

10. เปิดเรียน 11 พ.ค. 2558 
 

   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

   เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
   ประจ าปีการศึกษา 2558 

      มีรายละเอียด ดังนี้ 
      1. สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร 

1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

 
 

  สาขาวิชา 
จ านวน 

ปกต ิ ทวิ
ภาค ี

1.สาขาวิชาช่างยนต ์ 160 80 
2.สาขาวิชาช่างกลโรงาน 120 20 
3.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 40 - 
4.สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 120 - 
5.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 80 - 
6.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 60 - 
7.สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง - 30 
8.สาขาวิชาการบัญช ี 80 - 
9.สาขาวิชาการตลาด 40 - 
10.สาขาวิชาเลขานุการ 40 - 
11.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 160 - 
12.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 30 - 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 056411276 
ต่อ 134 งานทะเบียน 

สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
19 – 23 มีนาคม 2558 

http://www.chainat.ac.th/

