
 
ประกาศวทิยาลยัเทคนิคพงังา 

เรือ่ง  การรบัสมคัรนกัเรยีนนกัศึกษาเขา้ศกึษาตอ่ (รอบปกติ) 

ประจ าปกีารศกึษา 2565 
-------------------------------------------- 

 
  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565  เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
ด าเนินงานได้ วิทยาลัยฯ จึงได้วางระเบียบการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดดังนี้ 
 

1. ก าหนดการรับสมัคร (รอบปกติ) 
วัน/เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ 

1 ธันวาคม 2564 – 
28 กุมภาพันธ์ 
2565 

รับสมคัรนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
ในระบบ datacenter  ที่ “ระบบรับสมคัรนักเรียน 
นักศึกษา ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา”  

 
1 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ระดับ 

ปวช. และ ปวส. ทางเวปไซด์วิทยาลัยเทคนิค
พังงา www.pntc.ac.th 

 
3 มีนาคม 2565 ตรวจสอบข้อมูล ในระบบ datacenter 

(ออนไลน์) และสอบสัมภาษณ์ 
ห้อง 123 และ สาขาวิชา 

7 มีนาคม 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับ ปวช. และ 
ปวส. ทางเวปไซด์วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
www.pntc.ac.th 

 
14 – 17 มีนาคม 
2565 

ช าระเงินผ่านธนาคารหรือผ่าน APP ได้ทุก
ธนาคาร (ดาวน์โหลดเอกสารการช าระเงินได้
ทางเวปไซด์วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
www.pntc.ac.th 

 
17 มีนาคม 2565 รายงานตัวและท าสัญญามอบตัว ระดับ ปวช. 

และ ปวส.ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  
สาขาวิชา/งานการเงิน/ 

งานสวัสดิการ 
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2. สาขาวชิา/สาขางาน และจ านวนรบัสมคัร ระดบั ปวช. และ ปวส. 

 
ระดบั ปวช.  

ประเภทวชิา/สาขาวชิา สาขางาน จ านวนรับสมัคร 

-สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์  
สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 
สาขางานจักรยานยนต์และเครือ่งยนต์เล็กอเนกประสงค์ (ทวิภาคี) 

40 
40 
20 

-สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล  
สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 

20 
20 

-สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง 20 
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง 40 
-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 40 
-สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง 60 
-สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 60 
-สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 20 
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 
-สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการ
ฐานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงานเทคโนโลยีการท่องเที่ยว (ฐานวิทย์) 
 

40 

-สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการ
ฐานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงานเทคโนโลยีการท่องเที่ยว (ทุนนวัตกรรม) 20 

-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 40 
-สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 50 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
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ระดบั ปวส. 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา สาขางาน จ านวนรับสมัคร 
-สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติ) 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) 
20 
20 

-สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 10 
-สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ปวช/ม.6) (ปกติ) 10 
-สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้า (ทวิภาคี) 20 
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ) 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 
20 
20 

-สาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง (ปกติ) 20 
-สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ปวช/ม.6) 50 
-สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ปวช/ม.6) ทวิภาคี 20 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวช/ม.6) 20 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริการ สาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ปวช/ม.6) 20 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
ประชุมนิทรรศการและอีเวนต์ 

สาขางานเทคโนโลยีการจัดประชุมนิทรรศการและอีเวนต์  (ปวช/ม.6) 
 

20 

-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 10 
-สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี) 20 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  20 

 
3. คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 

3.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า กรณีศึกษาต่อระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

3.2 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
หรือเทียบเท่า กรณีศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (นักเรียน ม.6 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้
ในบางสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดสอน) 

   3.3  มีความประพฤติเรียบร้อย   
3.3 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีรอยสักบนร่างกาย ไม่ระเบิดหู ไม่เป็นโรคที่สังคม 

รังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายก าหนด 
4. หลักฐานการมอบตวั  อยา่งละ 1 ฉบบั 

4.1 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 
4.1.1 ระดับ ปวช.  ปพ.1 (5 ภาคเรยีน) 
4.1.2 ระดับ ปวส. รบ.1  (3 ภาคเรียน)  

4.2 ใบสมัครโควตาพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว  
4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน    
4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา/หรือผู้ปกครอง 
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4.5 หลักฐานการช าระเงินค่าระดมทรัพยากร (สลิปการช าระเงิน) 
4.6 หนังสือรับรองความประพฤติ  
4.7 เอกสารเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
4.8 ในวันท าสัญญามอบตัวนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีผู้ปกครองท าสัญญาด้วย   
4.9 ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนนักเรียน ปวช. จ านวน 2,450.-บาท ต่อภาคเรียน 
  - ค่าระดมทรัพยากรช าระเงินผ่านธนาคารจ านวน 2,150.- บาท 

         เฉพาะสาขากลุ่มงานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวฐานวิทย์ จ านวน 1,850.-บาท 
  - ค่าสมาคมผู้ปกครอง (ช าระเงินสด) จ านวน 300.-บาท 
4.10 ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปวส. ตามสาขาวิชาที่เรียน ดังนี้ 

สาขางาน ค่าลงทะเบยีน 
รายวชิา 

ค่าสมาคม 
ผูป้กครอง 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวช.(ปกติ) 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวช.(ทวิภาคี) 

5,350.- 
6,050.- 

200 
200 

สาขางานเครื่องมือกล ปวช.(ทวิภาคี) 
สาขางานเครื่องมือกล ปวช./ม.6/ต่างสาขา) (ปกติ) 

5,450.- 
5,550.- 

200 
200 

สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวช. (ปกติ) 
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปวช./ม.6/ตา่งสาขา) (ปกติ) 

5,350.- 
5,950.- 

200 
200 

สาขางานไฟฟ้า ปวช.(ทวิภาคี) 5,250.- 200 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.(ปกติ) 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.(ทวิภาคี) 

5,550.- 
5,550.- 

200 
200 

สาขางานก่อสร้าง ปวช.(ปกติ) 5,550.- 200 
สาขางานการบัญชี ปวช. (ปกติ) 
สาขางานการบัญชี ปวช./ม.6/ต่างสาขา) (ปกติ) 

5,150.- 
5,650.- 

200 
200 

สาขางานการตลาด ปวช. (ทวิภาคี) 
สาขางานการตลาด ปวช./ม.6/ต่างสาขา) (ทวิภาคี) 

5,150.- 
5,850.- 

200 
200 

สาขางานธุรกิจดิจิทัล ปวช. (ปกติ) 
สาขางานธุรกิจดิจิทัล ปวช./ม.6/ต่างสาขา) (ปกติ) 

4,850.- 
5,150.- 

200 
200 

สาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปวช.(ปกติ) 
สาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปวช./ม.6/ตา่งสาขา) (ปกติ) 

5,050.- 
5,450.- 

200 
200 

สาขางานเทคโนโลยีการจัดประชุมนิทรรศการและอีเวนต์  ปวช. (ปกติ) 
สาขางานเทคโนโลยีการจัดประชุมนิทรรศการและอีเวนต์  ปวช./ม.6/ต่างสาขา) (ปกติ) 

5,050.- 
5,450.- 

200 
200 

สาขางานอาหารและโภชนาการ ปวช. (ทวิภาคี) 
สาขางานอาหารและโภชนาการ ปวช./ม.6/ต่างสาขา) (ทวิภาคี) 

5,150.- 
5,650.- 

200 
200 

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช. (ทวิภาคี) 
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช./ม.6/ต่างสาขา) (ทวิภาคี) 

5,350.- 
5,950.- 

200 
200 

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.(ปกติ) 4,450.- 200 
 
หมายเหตุ  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา 
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5. การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษาตอ่ 

  ให้ผู้มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2565 ด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ และให้ยืนยัน
สิทธิ์การเข้าศึกษาต่อตามวันเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

      (นายสมศักดิ์  ไชยโสดา) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
วทิยาลยัเทคนิคพังงา รบัสมคัรออนไลน ์

 
 
 

         …………………ร่าง 
         .....................พิมพ์ 
         .....................ตรวจ/ทาน 

 
 
 



 
 


