ติดรูปถ่าย
ผู้สมัคร
ขนาด ๑ นิ้ว

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (โควตา) ระดับ ปวช., ปวส.ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อผู้สมัคร .........................................................นามสกุล...............................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
วัน/ เดือน /ปี เกิด .........../........./................อายุ..................ปี ..........................เดือน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่...........หมู่ท.ี่ ..............ชื่อหมู่บ้าน..................................ถนน............................
ซอย.......................ตาบล.................................อาเภอ .............................................. จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ ............................หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน) ........................................(มือถือ) .........................................
๕. การศึกษา
จบการศึกษากาลังศึกษาชั้น............โรงเรียน/วิทยาลัย..........................................ตาบล.....................................
อาเภอ.....................................จังหวัด....................................... เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA).......................................
๖. ขอสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ (โควตา) ระดับ ⃞ ปวช. ⃞ ปวส.(สายตรง) ⃞ ปวส.(ม.6)
สาขาวิชา..........................................สาขางาน..........................................
7.ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานมายื่นพร้อมใบสมัครดังนี้
7.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน/วุฒิการศึกษา
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
7.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผูส้ มัคร
๗.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
๑

ฉบับ
รูป (ติดใบสมัคร)
ฉบับ
ฉบับ

ลงชื่อ .....................................................ผู้สมัคร
(..........................................................)
………../…………/…………
ส่วนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่ (ห้ามผู้สมัครกรอก)
1.ได้ตรวจหลักฐานการสมัครแล้ว ปรากฏว่าเอกสาร
⃞ ครบทุกประการ

2.ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
………../…………/…………

⃞ ยังขาดบางส่วน ได้แก่..............................................
........................................................................................

3.ลงชื่อ.............................................ผู้รับสมัคร
………../…………/…………

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจหลักฐาน

ประวัตินักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
ชื่อ นาย / นางสาว .........................................................................นามสกุล........................................................................
สาขางาน................................................................แผนกวิชา........................................... ระดับชั้น..................
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................เลขที่บัตรประชาชน /....../ /....../....../....../....../ /...../....../....../....../....../ /....../....../ /....../
จังหวัดที่เกิด...........................................อาเภอที่เกิด............................................ตาบลที่เกิด...........................................
ชื่อเล่น..................เบอร์โทรศัพท์.......................................โรคประจาตัว..............................................ตาหนิ.................................
เชื้อชาติ................... สัญชาติ................. ศาสนา................. หมู่เลือด............... น้าหนัก..............ก.ก. ส่วนสูง..............ซ.ม.
เป็นบุตรคนที่.......... จานวนพี่........คน จานวนน้อง........คน จานวนพี่น้องเรียนอยู่ที่สถานศึกษานี.้ ..........คน
โรคประจาตัว.....................................ตาหนิ.....................................
ความพิการ
 ไม่พิการ  พิการ (ไม่ระบุประเภท)
ความสามารถพิเศษ  ไม่ระบุ  ด้านสติปญ
ั ญา ด้านความคิดสร้างสรรค์  ด้านการใช้ภาษา
 ด้านการเป็นผู้นา  ด้านการสร้างงานทางทัศนูปกรณ์  ด้านศิลปะการแสดง
ชื่อเพื่อนสนิท .............................................................เบอร์โทรศัพท์........................................
ที่อยู่เพื่อนสนิท บ้านเลขที่...........หมู่ที่...............ชื่อหมู่บ้าน...............................ถนน........................ ซอย.......................
ตาบล.................................อาเภอ ......................................... จังหวัด .........................................รหัสไปรษณีย์ ...........................
สถานศึกษาที่นักศึกษาจบ....................................................................ประเภทสถานศึกษา  รัฐบาล  เอกชน
รหัสประจาตัวเดิม........................................ชุดที่ใบ ร.บ. ........................................ เลขที่ใบ ร.บ. .................................
วันที่จบ........../........./............ ผลการเรียน.................................... หน่วยการเรียน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ..............................
วุฒิการศึกษา.................................. ระดับการศึกษา....................................................
ข้อมูลบิดา มารและผู้ปกครองของนักศึกษา
ชื่อบิดา.............................................นามสกุล...................................................เบอร์โทรศัพท์..................................
สถานภาพ  มีชีวิต
 เสียชีวิต
ความพิการ  ไม่พิการ
 พิการ (ไม่ระบุประเภท)
อาชีพ
 ไม่ระบุ
 รับราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้...................................บาท
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักธุรกิจ – ค้าขาย
 เกษตรกรรม
 รับจ้าง
 อื่นๆ …………………………………………….
ชื่อมารดา..................................................นามสกุล..........................................เบอร์โทรศัพท์....................................
สถานภาพ  มีชีวิต
 เสียชีวิต
ความพิการ  ไม่พิการ
 พิการ (ไม่ระบุประเภท)
อาชีพ
 ไม่ระบุ
 รับราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้..............................บาท
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักธุรกิจ – ค้าขาย
 เกษตรกรรม
 รับจ้าง
 อื่นๆ …………………………………………….
สถานภาพของบิดามารดา  ไม่ระบุ อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม
 บิดาและมารดาถึงแก่กรรม บิดาแต่งงานใหม่ มารดาแต่งงานใหม่ บิดามารดาแต่งงาน
ชื่อผู้ปกครอง..................................................นามสกุล.....................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่...........หมู่ที่...............ชื่อหมู่บ้าน..................................ถนน............................
ซอย.......................ตาบล.................................อาเภอ .............................................. จังหวัด .........................................
รหัสไปรษณีย์ ............................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) .........................................
ความพิการ
 ไม่พิการ
 พิการ (ไม่ระบุประเภท)
อาชีพ
 ไม่ระบุ
 รับราชการ
รายได้..............................บาท
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 นักธุรกิจ – ค้าขาย
 เกษตรกรรม
 รับจ้าง
 อื่น ๆ…………………………………………………
( หมายเหตุ กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องด้วยตัวบรรจง เพราะข้อมูลของท่านมีผลต่อสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ซึ่งต้อง
จัดส่งกระทรวงศึกษาธิการ)

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
แผนการรับสมัครเข้าศึกษาประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา ๒๕61
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลาดับ
ที่
1

2

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

สาขางาน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
1.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.4 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
1.5 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวนที่รับสมัคร
ประเภท
ประเภท
การเรียนดี ความสามารถพิเศษ

สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานก่อสร้าง
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม

30
15
15
30
15
15
120

10
5
5
10
5
5
40

สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาพาณิชยกรรม

30
15
30
75

10
5
10
25

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ลาดับ
ที่
1

2

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
1.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.4 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1.6 สาขาวิชาโยธา
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน

จานวนที่รับสมัคร
ประเภท
ประเภท
การเรียนดี ความสามารถพิเศษ

สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม
สาขางานไฟฟ้าควบคุม
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตฯ
สาขางานโยธา
รวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม

15
15
15
15
15
15
90

5
5
5
5
5
5
30

สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

15
5
15
35

5
5
5
15

