
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เร่ือง การรับสมัครนักเรียน -  นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวซ.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สำหรับผู้สมัครระดับ ปวซ.
๒. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวซ. สำหรับผู้สมัคร 

ระดับ ปวส.
๓ .  ม ีความประพฤต ิเร ียบร้อย และมีผ ู้ปกครองท ี่สามารถดูแลรับผ ิดชอบเก ี่ยวกับความ 

ประพฤติ การศึกษาเล่าเรียน ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 
๔. เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ขยันและอดทน 
๕. ไม,เกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้[ทษ 
๖. มีใจรักในสายอาชีพที่สมัครเข้าศึกษา

๒. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปีดรับสมัคร
ระดับประกาศนิยบัตรวิขาชีพ (ปวข.)

สำดับท่ี สาขาวิชา สาขางาน แผนการรับ 
(ปกติ)

๑ ช่างยนต์ ยานยนต์ ๔๐
๒ ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ๓๐
๓ ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ๓๐
(^ เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ๓๐
๕ การบัญชี การบัญชี ๒๐
๖ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐
๗ การโรงแรม การโรงแรม ๒๐

ระดับประกาศ...



-๒-

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปาล.)
ลำดับที่ สาขาวิซา สาขางาน แผนการรับ 

(ทวิภาคี)
๑ เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ๓๐
๒ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ๒๐
๓ เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา ๒๐
(ริ̂ เมคคาทรอนิกส์และทุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และทุ่นยนต์ ๒๐
๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๐
๖ การบัญชี การบัญชี ๒๐
๗ การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๒๐

๓ .  เอกสารที่ใซ้1นการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ๑ รูป
๒. ระเบ ียนแสดงผลการเร ียน หรือใบรับรองการเป ็นนักเรียน-นักศ ึกษา (ในกรณียังไม่จบ 

การศึกษา) พร้อมสำเนา ๑ ชุด
๓ .  สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร) จำนวน ๒ ชุด ผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด
๔. สำเนาบัตรประซาซน (ผู้สมัคร) จำนวน ๒ ชุด ผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด
๔. รูปถ่าย ๑ น้ิว จำนวน ๔ รูป

๔. รับสมัครและสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ ห้องทะเบียนของวิทยาลัยฯ
ตั้งแต่บัดนิ้ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. -  ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราซการ) 

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ๑๘ หมู่ ๑๒ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ๒๔๑๔๐ โทร.๐๓๗-๒๐๙๒๗๐ 1 
๐๘๔-๒๘๘๗๗๗๑

๔. ค่าธรรมเนียม
๕.© ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ©,๓๐๐ บาท

รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนนอกเหนือจากรัฐบาลอุดหนุนตามโครงการ 
เรียนฟรี ๑๔ ปี อย่างมีคุณภาพ

๑. ค,าใข้บริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือเวลาเรียน ๑๔๐ บาท
๒. ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๐๐ บาท
๓. ค่ารักษาสภาพแวดล้อม ๑๐๐ บาท
๔. ค่าตรวจสุขภาพ ๑๔๐ บาท
๔. ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา ๑๐๐ บาท
๖. ค่าเข้าค่ายปฐมนิเทศ ๓๐๐ บาท
๗. ค่าซมรมผู้ปกครอง ๒๐๐ บาท
๘. ค่าค่มีอนักเรียน ๑๐๐ บาท

๔.๒ ระดับประกาศ...



๕.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน ๑1๓๐๐ บาท (ไม่รวมค่าหน่วยกิต)
รายละเอียดดังนี้

๑. ค่ารักษาสภาพแวดล้อม ๑๐๐ บาท
๒. ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตนอกเหนือเวลาเรียน ๑๕๐ บาท
๓. ค่าบำรุงห้องพยาบาล ๕๐ บาท
๔. ค่าบำรุงห้องสมุด ๕๐ บาท
๕. ค่าเช้าค่ายปฐมนิเทศ ๑๐๐ บาท
๖. ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๐๐ บาท
๗. ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ๑๐๐ บาท
๘. ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา ๑๐๐ บาท
๙. ค่าชมรมผู้ปกครอง ๒๐๐ บาท
๑๐. ค่าตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาท
๑๑. ค่าค่มีอนักเรียน ๑๐๐ บาท

๖. กำหนดการรับสมัครนักเรียน-นักติกษาใหม่
๖.® ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๑ (ปวซ.®)
นักเรียนโควตาพิเศษ
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ -  ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รับสมัคร

ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ มอบตัว

นักเรียนรอบปกติ
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ -  วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓

รับสมัคร
ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 
ประกาศผล 
มอบตัว

๖.๒ ระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีท่ี ๑ (ปวส.®) 
นักติกษาโควตาพิเศษ
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ -  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ รับสมัคร
ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ มอบตัว

นักติกษารอบปกติ
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ -  ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓

รับสมัคร
ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 
ประกาศผล 
มอบตัว

๗. การเปีดภาคเรียน...



๗. การเจตภาคเรียน
วันท่ี ๑ ๖  พฤษภาคม ๒๕๖๓
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ขอระเบียบการใบสมัคร 

และสอบถามรายละเอียดได้ที่งานประซาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน โทร.๐๓๗-๒๐๙๐๘๑, 
๐๘๕-๒๘๘๗๗๗๑ ทุกวับเวลาราชการ หรือดาวโหลดใบสมัครท่ีเว็บไซต์ ผพ ผ .เวนโสเว3เวโ30เาเก.30.1:1า

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประกาศเลขท่ี....!?!?*-?........./ ๒๕๖๒
งาบทะเบียน 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


