กำหนดกำร ระดับ ปวช. (โควตำ)
ว/ด/ป

เวลำ

วันจันทร์ที่ 28 พ.ย –
2 ธ.ค.65

08.30-16.30 น.

วันเสาร์ท่ี 3 ธันวาคม
2565

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม
2564

08.00-12.00 น.
อุตสาหกรรม
08.00-12.00 น.
13.00-15.00
น.
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ศิลปกรรม
สารสนเทศฯ
08.30-12.00 น.
อุตสาหกรรมน.
13.00-15.00
พาณิ
ชยกรรม ศิลปกรรม
13.00-15.00
น.
สารสนเทศฯ

พาณิชยกรรม ศิลปกรรม
สารสนเทศฯ

กำหนดกำร
จาหน่ายใบสมัคร
(ที่ห้องประชาสัมพันธ์)
-รายงานตัว
-สมัคร

-มอบตัว
-ชาระเงินลงทะเบียน
-ถ่ายรูป
-วัดตัวซื้อเสื้อผ้า
(ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพฯ)

-มอบตั
ว
**กาหนดการเปลี่ยนแปลงตามความ
-ชเหมาะสม
าระเงินลงทะเบียน

นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ติ ด ตาม
(ศู***แจ้
นย์กงารเรี
ยนรูว้ ิชาชีพฯ)
ข้อมูลผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

เวลำ

วันจันทร์ที่ 28 พ.ย –
2 ธ.ค.65

08.30-16.30 น.

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม
2563
วันอาทิตย์ท่ี 4 ธันวาคม
2565

วันอาทิตย์ที่ 10
มกราคม 2564

08.00-12.00 น.
บริหารธุรกิจน.
08.00-12.00
อุศิตลสาหกรรม
ปกรรม
13.00-15.00 น.
อุตสาหกรรม
08.30-12.00 น.
อุตสาหกรรมน.
13.00-15.00
บริ13.00-15.00
หารธุรกิจ ศิลปกรรม
น.
บริสารสนเทศฯ
หารธุรกิจ
ศิลปกรรม

1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 ( 5 หรือ 6 ภาคเรียน) เรียนต่อ
ในระดับ ปวช.
2.กาลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือกาลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 2.00 ( 2 หรือ 3 ภาคเรียน) เรียนต่อในระดับ ปวส.
3.จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 2.00 ( 4 ภาคเรียน) เรียนต่อในระดับ ปวส.

ขั้นตอนกำรสมัครเรียน
1เข้ำเว็บไวต์https://admission.vec.go.th

กำหนดกำร ระดับ ปวส. (โควตำ)
ว/ด/ป

คุณสมบัติของผู้สมัคร (โควตำ)

กำหนดกำร
จาหน่าย ใบสมัคร
(ที่ห้องประชาสัมพันธ์)
-รายงานตั
ว
-รายงานตัว
-สมั
-สมัคครร
ว
-รั-มอบตั
บเอกสาร
-ช
าระเงิ
ลงทะเบีนยลงทะเบี
น ยน
(-ถ่ศูนายรู
ย์กปารเรียนรู้วิชาชีพฯ)
-วัดตัวซื้อเสื้อผ้า
(ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพฯ)

**ก าหนดการเปลี่ยนแปลงตามความ
-มอบตั
ว
เหมาะสม
งนักเรีนยลงทะเบี
นนักศึกษา ติยดน
ตามข้อมูล
-ช***แจ้
าระเงิ

(ศูผ่านนช่ย์อกงทางการประชาสั
ารเรียนรูว้ ิชาชีมพัพนฯ)ธ์ต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

1.1ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร
กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัคร
ออนไลน์ โดยระบุรหัสประจาตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด
เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน
1.2 ขั้นตอนที่ 2 เลือกสาขาที่ต้องการสมัคร
เลือกสถานศึกษาและสาขาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดย
เลือก สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และเลือกสาขาวิชาที่
ต้องการ สมัครได้มากกว่า1สาขาวิชา
1.3 ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบสมัคร
เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้
ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร
1.4 ขั้นตอนที่ 4 ยื่นใบสมัคร
ให้นักศึกษานาใบสมัครที่พิมพ์ได้แล้วมายื่นที่วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรีพร้อมกับใบสมัคร ข้อ2
2.ซื้อใบสมัคร จากห้องประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดและติดรูปถ่าย

หลักฐำนกำรสมัคร
เอกสำรที่นักศึกษำต้องนำมำในวันมอบตัว
ระดับ ปวช. วันเสำร์ที่ 3 ธันวำคม 2565
ระดับ ปวส. วันอำทิตย์ที่ 4 ธันวำคม 2565
1.ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์
2.ใบสมัครที่ซื้อจากวิทยาลัยฯ
(กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด (นักเรียน+บิดา+มารดา)
4.สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด(นักเรียน+บิดา+มารดา)
5. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของ ผู้ปกครอง (พีป่ ้า น้า อา...ฯ)
6.ใบรับรองผลการเรียน 1 ชุด (สาหรับนักเรียน นักศึกษาที่กาลัง
ศึกษา อยู่) หรือใบปพ.1,รบ.1 (สาหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการแล้ว)
หมำยเหตุ
1.เอกสารข้อ 5 หากระหว่างเรียนนักเรียน – นักศึกษาอาศัย
อยู่กับ บิดา- มารดา “ไม่ต้องใช้”
2.การแต่งกายชุดของนักเรียน - นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
3.นักศึกษาทีไ่ ม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์”
ลิงค์เว็บไซต์ https://admission.vec.go.th

ค่ำใช้จ่ำยวันมอบตัวลงทะเบียน
กำหนดกำรเข้ำค่ำย/ปฐมนิเทศ
นักเรียน-นักศึกษำใหม่
ประจำปีกำรศึกษำ 2566
กำหนดกำรปฐมนิเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากฝ่ายกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

1.ค่ำใช้จ่ำยกำรมอบตัวลงทะเบียน
- ระดับ ปวช. ประมาณ 3,000 บาท
- ระดับ ปวส. ประมาณ 7,000 บาท
ชำระเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนบัตร ATM หรือบัตรเครดิตเท่ำนั้น

(ยกเว้นธนำคำร ธกส.)
2.ค่ำใช้จ่ำยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษำ
ระดับ ปวช.และปวส
- พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ประมาณ 2,000 บาท
- อุตสาหกรรม
ประมาณ 2,500 บาท
ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาจะมากหรือน้อย
ขึ้นอยูก่ ับจานวนที่สั่งซื้อ

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. : 039-311198
เว็บไซต์ : www.technicchan.ac.th
Facebook : ประชำสัมพันธ์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี
และ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี

(ชำระเงินค่ำเครื่องแบบเป็นเงินสด)
หมำยเหตุ สาหรับนักเรียนระดับ ปวช. รัฐบาลจะดาเนินการ
คืนค่าเครื่องแบบนักเรียนเป็นเงิน 900 บาท และค่าอุปกรณ์
การเรียนเป็นเงิน 230 บาท หลัง เปิดภำคเรียน

ระเบียบกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อ (โควตำ)
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำปีกำรศึกษำ 2566
วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร

