
 
ก ำหนดกำร ระดับ ปวช. (โควตำ) 

 

ก ำหนดกำร ระดับ ปวส. (โควตำ) 

 

 

 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร (โควตำ) 
1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3)  
   มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ( 5 หรือ 6 ภาคเรียน) เรียนต่อ 
   ในระดับ ปวช. 
2.ก าลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   หรือก าลังศึกษาอยู่ระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ย 
   ไม่ต่ ากว่า 2.00 ( 2  หรือ 3  ภาคเรียน) เรียนต่อในระดับ ปวส. 
3.จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ย 
    ไม่ต่ ากว่า 2.00 (  4  ภาคเรียน) เรียนต่อในระดับ ปวส. 
 

ขั้นตอนกำรสมัครเรยีน 
 1เขำ้เว็บไวตh์ttps://admission.vec.go.th  

    1.1ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร 
        กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัคร   
        ออนไลน์ โดยระบุรหัสประจ าตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด 
        เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน                        
   1.2 ขั้นตอนที่ 2 เลือกสาขาท่ีต้องการสมัคร 
        เลือกสถานศึกษาและสาขาท่ีต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดย  
        เลือก สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และเลือกสาขาวิชาท่ี 
         ต้องการ สมัครได้มากกว่า1สาขาวิชา 
   1.3 ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบสมัคร 
         เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ 
         ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร 
   1.4 ขั้นตอนที่ 4 ยื่นใบสมัคร 
         ให้นักศึกษาน าใบสมัครที่พิมพ์ได้แล้วมายื่นท่ีวิทยาลัยเทคนิค      
         จันทบุรีพร้อมกับใบสมัคร ข้อ2 
  2.ซื้อใบสมัคร จากห้องประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
        พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดและติดรูปถ่าย 

 

 
 

 
หลักฐำนกำรสมัคร 

เอกสำรที่นักศึกษำต้องน ำมำในวนัมอบตัว 
ระดับ ปวช. วันเสำร์ที่    3 ธันวำคม 2565 
ระดับ ปวส. วันอำทิตย์ท่ี 4 ธันวำคม 2565 

 

1.ใบสมัครที่พิมพจ์ากเว็บไซต ์
2.ใบสมัครที่ซื้อจากวิทยาลัยฯ 
  (กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายใหเ้รียบร้อย) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด (นักเรียน+บิดา+มารดา) 
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด(นักเรยีน+บิดา+มารดา) 

   5. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
       ของ ผู้ปกครอง  (พีป่้า น้า อา...ฯ) 

 6.ใบรับรองผลการเรยีน 1 ชุด (ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่ก าลัง         
ศึกษา  อยู่) หรือใบปพ.1,รบ.1 (ส าหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการแล้ว) 
 

       หมำยเหตุ   
   1.เอกสารข้อ 5 หากระหว่างเรียนนักเรียน – นักศึกษาอาศัย 

   อยู่กับ บิดา- มารดา “ไม่ต้องใช้” 
   2.การแต่งกายชุดของนักเรียน - นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม  
   3.นักศึกษาทีไ่ม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่า  “สละสิทธิ์” 

 

         ลิงค์เว็บไซต์ https://admission.vec.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

ว/ด/ป เวลำ ก ำหนดกำร 
วันจนัทร์ที่ 28 พ.ย –  

2 ธ.ค.65 08.30-16.30 น. 
จ าหน่ายใบสมัคร 
 (ที่ห้องประชาสัมพันธ์) 

 08.00-12.00 น.
อุตสาหกรรม 

13.00-15.00 น. 
พาณิชยกรรม ศิลปกรรม 

สารสนเทศฯ 

 

วันเสารท์ี่ 9 มกราคม 
2564 

08.30-12.00 น.
อุตสาหกรรม 

-มอบตัว 
-ช าระเงินลงทะเบียน 
(ศูนย์การเรียนรูว้ิชาชีพฯ) 

 

13.00-15.00 น. 
พาณิชยกรรม ศิลปกรรม 

สารสนเทศฯ 

ว/ด/ป เวลำ ก ำหนดกำร 
วันจนัทร์ที่ 28 พ.ย –  

2 ธ.ค.65 08.30-16.30 น. 
จ าหน่าย ใบสมัคร  
(ที่ห้องประชาสัมพันธ์) 

 
วันเสารท์ี่ 26 ธันวาคม 
2563 
 

 
08.00-12.00 น.

บริหารธุรกิจ 
ศิลปกรรม 

 
13.00-15.00 น.

อุตสาหกรรม 

-รายงานตัว 
-สมัคร 
-รับเอกสาร 
ลงทะเบียน 
(ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพฯ) 

วันอาทิตย์ที่ 10
มกราคม 2564 

08.30-12.00 น.
อุตสาหกรรม 

-มอบตัว 
-ช าระเงินลงทะเบียน 
(ศูนย์การเรียนรูว้ิชาชีพฯ) 

 
 

13.00-15.00 น.
บริหารธุรกิจ  
ศิลปกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

วนัอาทติยท่ี์ 4 ธนัวาคม 
2565 

 
 
 
 
 
 

วนัเสารท่ี์ 3 ธนัวาคม 
2565 

 

-รายงานตัว 

-สมัคร 

-มอบตัว 

-ช าระเงินลงทะเบียน 

-ถ่ายรูป 

-วัดตัวซื้อเสื้อผ้า 

(ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพฯ) 
 

**ก าหนดการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม 
***แจ้ งนัก เรียนนัก ศึกษา ติดตาม
ข้อมูลผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ อีกครั้ง 

 

-รายงานตัว 

-สมัคร 

-มอบตัว 

-ช าระเงินลงทะเบียน 

-ถ่ายรูป 

-วัดตัวซื้อเสื้อผ้า 

(ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพฯ) 
 
**ก าหนดการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม 
***แจ้งนักเรียนนักศึกษา ติดตามข้อมูล
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ของวิทยาลัยฯ อีกครั้ง 

 

 
08.00-12.00 น.

อุตสาหกรรม 
 
 

 
 

13.00-15.00 น. 
พาณิชยกรรม ศิลปกรรม 

สารสนเทศฯ 
 

 

 
 

08.00-12.00 น.
อุตสาหกรรม 

 

 
 

 

 
13.00-15.00 น. 

บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม 
สารสนเทศฯ 

 



 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเข้ำค่ำย/ปฐมนิเทศ 
นักเรียน-นักศึกษำใหม่  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
 

 
 

 
 
 

ค่ำใช้จ่ำยวันมอบตัวลงทะเบียน 
1.ค่ำใช้จ่ำยกำรมอบตัวลงทะเบียน 
- ระดับ  ปวช. ประมาณ  3,000  บาท  
- ระดับ  ปวส. ประมาณ  7,000  บาท  
 

  ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนบัตร ATM หรือบัตรเครดิตเท่ำนั้น 
                (ยกเว้นธนำคำร ธกส.) 
 
 

2.ค่ำใช้จ่ำยเครื่องแบบนักเรียน  นักศึกษำ 
ระดับ ปวช.และปวส 
- พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ประมาณ 2,000 บาท 
- อุตสาหกรรม         ประมาณ 2,500 บาท  
   

  ค่าใช้จ่ายเคร่ืองแบบนักเรียน นักศึกษาจะมากหรือน้อย 
   ขึ้นอยูก่ับจ านวนที่สั่งซ้ือ 
         

            (ช ำระเงินค่ำเครื่องแบบเป็นเงินสด) 
 
หมำยเหตุ ส าหรับนักเรียนระดบั ปวช. รัฐบาลจะด าเนินการ
คืนค่าเครื่องแบบนักเรียนเปน็เงิน 900 บาท และค่าอุปกรณ์
การเรียนเป็นเงิน 230 บาท หลงั เปิดภำคเรียน 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบกำรสมัครเข้ำศกึษำต่อ (โควตำ) 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2566 
วิทยำลยัเทคนิคจันทบุรี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 
 
 
 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. : 039-311198 

เว็บไซต์ : www.technicchan.ac.th 

Facebook : ประชำสัมพันธ์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

                และ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี 

ก ำหนดกำรปฐมนิเทศ 
ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

จากฝ่ายกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

ของวิทยาลัยฯ อีกครั้ง 


