
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศกึษาต่อ 
ปีการศึกษา 2555 

 

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2555  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 

1.1  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องเป็นผู้ที่ก าลังเรียนภาคเรียนสุดท้าย หรือส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

1.2  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ต้องเป็นผู้ที่ก าลังเรียนภาคเรียนสุดท้าย หรือ

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1.3  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อง

เป็นผู้ที่ก าลังเรียนภาคเรียนสุดท้ายหรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า 

หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2. ก าหนดการรับสมัคร 
 2.1 จ าหน่ายคูม่ือการรับสมัคร ตั้งแต่วันท่ี 14 กุมภาพันธ–์20 มีนาคม 2555 ราคาชุดละ 50 บาท 
 2.2 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา โควตา ปวช. ปวส. วันท่ี 21 มกราคม 2555 
    2.3 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทั่วไป  วันท่ี 16 มีนาคม – 20 มีนาคม 2555 
 
3. สถานท่ีรับสมคัร        ส านักงานวิชาการ ช้ันล่างอาคาร 3 

4. ค่าสมัคร 
 4.1 ระดับ ปวส.  100 บาท 

 4.2 ระดับ ปวช. ไม่เสียค่าสมัคร 

5. หลักฐานการสมัคร 
 5.1 รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 5.2 หลักฐานการศึกษา ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วใช้ใบ ปฟ.หรือใบ รบ. ถ่ายเอกสาร ถ้ายังไมส่ าเร็จการศึกษาใช้                  
                                     ใบรับรองการศึกษา 
 5.3 ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ ส าเนาบัตรประชาชน 

6. วันท่ีสอบคัดเลือก    
           วันท่ี 25 มีนาคม 2555   สถานท่ีสอบ วิทยาลัยเทคนิคสมทุรสาคร และ โรงเรยีนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 

        6.1 เวลา 09.00 – 12.00 น.     ระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ ทุกสาขาวิชา 
                          ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา           

                         6.2 เวลา 13.00 - 15.30  น.     ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา  
7. รายวิชาที่สอบคัดเลือก 
 7.1 ระดับ ปวช. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความถนดัวิชาชีพ 
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 7.2 ระดับ ปวส. ความถนดัวิชาชีพ 

8. สอบสัมภาษณ์   วันท่ี 26  มีนาคม  2555   

   ให้ผู้สมัครสอบคดัเลือกตรวจรายช่ือและห้องสอบสัมภาษณ์ก่อนเขา้สัมภาษณ์ 
             สนามสอบสมัภาษณ์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร(มหาชัย) 

                    -  ระดับ ปวช.  สาขาวิชา/สาขางานงาน   การบัญชี , การขาย ,การ เลขานุการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,  
                                        เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง,โลหะการ        เวลา 08.30 – 12.00 น. 
           -   ระดับ ปวส.   สาขาวิชา/สาขางาน บัญช ี, การตลาด , คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ,เทคนิคการผลิต ,  
                                        เทคนิคโลหะ , เทคโนโลยสีารสนเทศ        เวลา 08.30 – 12.00 น. 

             สนามสอบสมัภาษณ์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร(บ้านบ่อ)     
        -  ระดับ ปวช.  สาขาวิชา/สาขางาน   เครื่องกล , ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร ์, การก่อสร้าง , 
                           สถาปัตยกรรม                                    เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 -  ระดับ ปวส.   สาขาวิชา/สาขางาน  เทคนิคยานยนต์ , เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม,ไฟฟ้าก าลัง , 
                                       อิเล็กทรอนิกส์, การก่อสร้าง                    เวลา 08.30 – 12.00 น.  

          หมายเหตุ          ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้าน กีฬา ดนตรีไทย-สากล หรือชนะเลิศการประกวดต่างๆ  ให้น าหลักฐานมา  
                                    แสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

9. การประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 28 มีนาคม 2555 

10. การรายงานตัวและมอบตัว   ผู้ทีผ่่านการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังนี ้
 9.1 รายงานตัว รับเอกสารมอบตวั    ระหว่างวันท่ี 28 – 29 มีนาคม 2555 

                                9.2 ช าระเงิน   ต้ังแต่วันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2555  นักเรียนนกัศึกษาไม่ช าระเงินตามวันที่ก าหนด     
                                    จะถือว่านักเรียนนกัศึกษาสละสิทธิใ์นการเข้าศึกษาต่อ 

9.3 ระดับ ปวช. ยื่นเอกสารมอบตวัและสญัญาการเป็นนักเรียนวันท่ี 8 เมษายน 2555 
9.4 ระดับ ปวส. ยื่นเอกสารมอบตวัและสญัญาการเป็นนักเรียนวันท่ี 9 เมษายน 2555 

 

11. วันปฐมนิเทศ    จะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว 

12. จ านวนการรับนักเรยีน นักศึกษา  ตามที่ประกาศในคูม่ือการสมคัรเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2555 

13. การเปดิเรยีน     วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 

ก าหนดการตามประกาศนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น  โปรดติดตามข่าวสารและการประกาศเพิ่มเติมของ

วิทยาลัยฯ อยา่งสม่ าเสมอ 

                                       ประกาศ ณ วันท่ี       มกราคม    พ.ศ. 2555 

 

                                                                                (นายสาวิทย์  ญาณภริัต) 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร    
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 ประกาศฉบับที่   

 ปีการศึกษา   

  

 
 

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  (มหาชัย)  927 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย  อ.เมือง  จ .สมุทรสาคร  74000 

โทรศัพท์. 0-3441-1248      โทรสาร  0-3441-1185  Website : www.skntc.ac.th 

เปิดสอน 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา 

   1. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอ่มบ ารุง (สาขางาน เครื่องมือกล) 

                              2. สาขาวิชาโลหะการ (สาขางาน เชื่อมโลหะ) 

                  3. สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางาน การบญัช ี , การขาย , การเลขานุการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) เปิดสอน 6 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาเทคนิคการผลติ (สาขางาน เครื่องมือกล) 

2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ (สาขางาน เทคนิคการเชื่อมโลหะ) 

3. สาขาวิชาการบัญชี (สาขางาน การบัญชี) 

4. สาขาวิชาการตลาด (สาขางาน การตลาด) 

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ) 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  (บ้านบ่อ)    หมู่ 3   ต.บ้านบ่อ  อ.เมือง  จ .สมุทรสาคร  74000 

โทรศัพท์. 086-301-8051   

เปิดสอน  

        ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา 

  1. สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางาน ยานยนต์ , เครื่องกลอตุสาหกรรม) 

  2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (สาขางาน ไฟฟ้าก าลัง   , อิเล็กทรอนิกส์ , เทคนิคคอมพิวเตอร์) 

1. ที่ตั้งสถานศึกษา 

 

http://www.skntc.ac.th/
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  3. สาขาวิชาการก่อสร้าง (สาขางาน ก่อสร้าง ,  สถาปัตยกรรม ,  เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน) 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)  เปิดสอน 4 สาขาวิชา 

1. สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางาน เทคนิคยานยนต ์,  เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม) 

2. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง (สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า , เครื่องท าความเยน็และปรับอากาศ) 

3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ , ระบบโทรคมนาคม) 

4. สาขาวิชาการก่อสรา้ง (สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง) 

 
 
 

  
 

1. ระบบปกต ิ   

                           *  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ใช้เวลาเรียน 3 ปี (6 ภาคเรียน) 

               - เรียนทฤษฎี  และปฏิบัติในสถานศึกษาใช้เวลาเรียน   5 ภาคเรียน 

               - ฝึกงานท่ีสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคเรียน  

                                                (การออกฝึกงานข้ึนอยู่กับแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา) 

    *  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   ใช้เวลาเรียน 2 ปี (4 ภาคเรียน) 

               - เรียนทฤษฎี  และปฏิบัติในสถานศึกษาใช้เวลาเรียน   4 ภาคเรียน 

               - ฝึกงานท่ีสถานประกอบการ (ช่วงปิดภาคเรยีนท่ี 2) เป็นเวลา 9 สัปดาห ์

 2. ระบบทวิภาค ี   

    *  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ใช้เวลาเรียน 3 ปี (6 ภาคเรียน) 

    - เรียนทฤษฎี  และปฏิบัติในสถานศึกษาใช้เวลาเรียน 3 - 4 ภาคเรียน 

    - ฝึกงานท่ีสถานประกอบการเป็นเวลา 2 - 3 ภาคเรียน  

                                                (การออกฝึกงานขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของแตล่ะสาขาวิชา) 

    * หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ระบบทวิภาคี ใช้เวลาเรียน 2 ปี (4 ภาคเรียน) 

           - เรียนทฤษฎี  และปฏิบัติในสถานศึกษาใช้เวลาเรียน 2 - 3 ภาคเรียน 

               - ฝึกงานท่ีสถานประกอบการ 1 – 2 ภาคเรียน และ ช่วงปิดภาคเรียนท่ี 2 เป็นเวลา 22 สัปดาห ์

2. การจัดการเรียน 
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            3. ระบบเทียบโอนประสบการณ์   

                                        รับผู้ที่มีประสบการณ์วิชาชีพเข้ามาศึกษาต่อ  ดว้ยการขอสอบเทียบประสบการณ์ในรายวิชา 

                วิชาชีพท่ีมีความช านาญโดยยกเว้นไม่ต้องเรียน  เพื่อลดเวลาการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)   

 

 
 

จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

                                    รับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) 

รหัสสมัคร สาขาวิชา สาขางาน 
ระบบการเรียน 

ปกต ิ ทวิภาคี 
10110 เครื่องกล ยานยนต ์ 120  
10210 เครื่องกล ยานยนต ์  40 
11210 เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม  20 

20110 เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  เครื่องมือกล 96  
20210 เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  เครื่องมือกล  40 

30110 โลหะการ เชื่อมโลหะ 80  
30210 โลหะการ เชื่อมโลหะ  40 

40110 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ไฟฟ้าก าลัง 120  
40210 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ไฟฟ้าก าลัง  40 

50110 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส ์ 120  
50210 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส ์  40 
51110 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคคอมพิวเตอร ์ 40  
51210 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ เทคนิคคอมพิวเตอร ์  40 

60110 การก่อสร้าง ก่อสร้าง 80  
60210 การก่อสร้าง เครื่องเรือนและการตบแต่งภายใน  20 
61110 การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 40  

รวม 696 280 

 
 
 
 
 

3. จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ 
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จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

รับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) 

รวม 560  

 

จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

รับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  

รหัสสมัคร สาขาวิชา สาขางาน 
ระบบการเรียน 
ปกต ิ ทวิภาคี 

10310 เครื่องกล เทคนิคยานยนต ์ 20  
11310 เครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอตุสาหกรรม  20 
20310 เทคนิคการผลิต  เครื่องมือกล 32  
30310 เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 20  
40310 ไฟฟ้าก าลัง ติดตั้งไฟฟ้า 20  
41310 ไฟฟ้าก าลัง เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 20  
50310 อิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคคอมพิวเตอร ์ 20  
51310 อิเล็กทรอนิกส์  ระบบโทรคมนาคม 20  
60310 การก่อสร้าง  เทคนิคการก่อสร้าง 20  

รวม 172 20 
 
 
 
 
 
 
 

  

รหัสสมัคร สาขาวิชา สาขางาน 
ระบบการเรียน 

ปกต ิ ทวิภาคี 
80110 พณิชยการ การบัญชี 200  
81110 พณิชยการ การขาย 120  
82110 พณิชยการ การเลขานุการ 80  
83110 พณิชยการ  คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 160  
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จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

รับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
 

รหัสสมัคร สาขาวิชา สาขางาน 
ระบบการเรียน 
ปกต ิ ทวิภาคี 

80310 การบัญชี การบัญชี 40  
81310 การตลาด การตลาด 40  
83310 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  การพัฒนาเว็บเพจ 40  

รวม 120  
 
 

จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) * 

 

รหัสสมัคร สาขาวิชา สาขางาน 
ระบบการเรียน 
ปกต ิ ทวิภาคี 

70310 เทคโนโลยีสารสนเทศ * เทคโนโลยีสารสนเทศ 40  

รวม 40  
 
       *   ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สมัครได้เพียงสาขาเดียวคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

1. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดสิ่งเสพตดิชนิดร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ            

    มีบุคลิกภาพท่ีไม่ขดัต่อวิชาชีพท่ีจะเข้าศึกษา 

2. มีความประพฤตเิรียบร้อยและมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผดิชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 

    ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา 

3. ส าเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ส าหรับผูส้ัครเข้าศึกษาต่อ 

    ในระดับ ปวช. 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
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4. ส าเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ส าหรับผูส้ัครเข้าศึกษาต่อในระดับ  

    ปวส. ทุกสาขาวิชา 

5. ส าเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม6.) ส าหรับผู้สัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 

 
 
สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องวิชาการ   อาคาร 2 ชั้นล่าง     

รอบที่ 1 ระหว่างวนัท่ี    16 – 20 มีนาคม 2555  เวลา 8.30 – 16.30 น. 

รอบที่ 2 ระหว่างวันท่ี    20 – 30 เมษายน 2555  เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

             เอกสารที่ใช้ในการสมคัร 

1. ใบสมัคร 

2. ส าเนาทะเบยีนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิของผูส้มคัร เช่นใบแสดงผลการศึกษาใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองกรณี 

    ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรยีนสุดท้าย 

  4. รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ส าหรับใช้ติดใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ    

                 5. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

 
 
 

1. ผูส้มัครควรศึกษาและอ่านรายละเอียดในระเบียบการสอบคัดเลอืกให้เข้าใจก่อนกรอกใบสมัคร     

 2. ตรวจสอบคณุวุฒิที่รับเข้าศึกษาของสาขาวิชาที่ผู้สมัครต้องการสมัครในระเบียบการให้ตรงกับวุฒิของผู้สมัคร 

3. เตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน 

4. การเลือกอันดับที่จะสมคัรเข้าเรียนในระดับ ปวช. สามารถเลือกได้ 2 อันดับ (ผู้สมัครอาจจะเลือกเพียงอันดับเดียวก็ได้หาก       

    มั่นใจว่าจะผ่านการคดัเลือก)  

5. การเลือกอันดับ 2  ถ้าเลือกอันดับ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตอ้งเลือกอันดับ 2 ในประเภทวิชาอตุสาหกรรมเท่านั้น  หรือ   

5. การสมัครสอบคดัเลือก 

6. ข้อแนะน าส าหรับผู้สมัคร 
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   ถ้าเลือกอันดับ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ต้องเลือก อันดับ 2 ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมเท่านั้น 

               หากผู้สมัครเลือกข้ามประเภทวิชา  วิทยาลัยสงวนสทิธิ์ในการ ตัดการเลือกอันดับ 2  
 

6. การเลือกอันดับส าหรบัผูส้มัคร ระดับ ปวส. สามารถเลือกได้ 1 อันดับ ตรงสาขางาน ยกเว้นผูส้มัคร 
- สาขาวิชาเครื่องกล สามารถเลือกสาขางาน เทคนิคยานยนต์หรือเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สามารถเลือกสาขางาน ติดตั้งไฟฟ้าหรือเครื่องท าความเย็นและปรบัอากาศ 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลือกสาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรคมนาคม 

7. เมื่อยื่นใบสมัคร และไดร้ับบัตรประจ าตัวผูส้มัครแล้ว ผูส้มัครจะขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือสาขางานภายหลังมไิด้ 

8. เมื่อไดร้ับบัตรประจ าตัวผูส้มัครแล้วผูส้มัครต้องเข้าทดสอบความรูแ้ละความถนดัทางวิชาชีพตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ี 

    ก าหนดไว้ในบัตรประจ าตัว 

9. ผู้สมัครจะต้องน าบัตรประจ าตวัผู้สมัครมาแสดงในวันสอบคดัเลือก หากบัตรช ารดุสญูหาย ให้น ารูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว  

    จ านวน 2 รูป มาขอท าบัตรใหม่ที่ส านักงานทะเบียน 

 
 
 
 

 

1. ยื่นใบสมัคร ณ ส านักงานวิชาการ อาคาร 2 ช้ันล่าง  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (มหาชัย) 

2. ยื่นใบสมัครทีก่รอกข้อมลูถูกต้องครบถ้วนด้วยตัวบรรจงและติดรปูถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วพร้อมเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีตรวจ    

    หลักฐาน 

3. ระดับ ปวส. ช าระเงินค่าสมัครสอบจ านวน 100 บาท และรับใบเสร็จรับเงิน (สมัครระดับ ปวช.ไมเ่สียค่าสมัครสอบ) 

4. ยื่นใบสมัครใหเ้จ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร ์

5. รอรับบัตรประจ าตัวผูส้มัคร  ตรวจสอบช่ือ-สกุล สาขาท่ีสมัครใหถู้กต้องก่อนไปติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว   2  รูปและ 

      น าบัตรประจ าตัวผูส้มัครที่ติดรปูถ่ายแล้ว ไปให้เจ้าหน้าที่ประทับตราที่รูป  

       6. รับบัตรประจ าตัวผู้สมัคร เก็บไว้แสดงสิทธิในการเข้าสอบ 

 

 

 

 

7. ขั้นตอนการสมัคร 
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1. ตรวจวันและเวลา ทีจ่ะเข้าสอบคัดเลือกและวันสอบสัมภาษณ์ จากบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบเข้าศกึษาต่อ 

2. ให้ปฏิบัตติามระเบยีบการสอบโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นทางวิทยาลัยฯ จะระงับสิทธ์ิในการสอบหรือไมพ่ิจารณาตรวจ

กระดาษค าตอบ  

2.1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายชุดเครือ่งแบบของสถานศึกษาเดิม หรือแต่งกายสุภาพส าหรับผู้จบการศึกษามากกว่า 

        1 ปี   

2.2. แสดงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบต่อกรรมการคุมสอบ  โดยวางบัตรไวมุ้มโต๊ะดา้นบนขวามือ  หากผู้เข้าสอบไมม่ี 

       บัตรประจ าตัวผูส้อบ ให้ติดต่อที่กรรมการกลางประจ าสนามสอบเพื่อขอรับบัตรประจ าตัวผูส้อบส ารอง 

2.3. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าห้องสอบ หลังเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้อง 

       สอบไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ภายใน 20 นาที นับจากเวลาเริ่มการสอบ 

2.4. เมื่อต้องการสิ่งใด หรือมีข้อสงสัยให้ยกมือถามจากกรรมการคมุสอบ 

2.5. ห้ามน าข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเดด็ขาด 

   2.6. หากพบว่ามีการทุจริตในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ผูส้มัครจะถูกตดัสิทธ์ิในการสอบทันที 

   หมายเหตุ    หากบัตรประจ าตวัสอบช ารุดหรือสูญหาย   ให้น าหลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ทาง

ราชการออกให้(มีรูปถ่าย) พร้อมรปูถ่ายขนาด  1 นิ้ว มาติดต่อขอรบับัตรประจ าตัวผู้สมัครส ารองก่อนวันสอบคัดเลือก 

 

 

 

วันที่  25  มีนาคม  2555   สนามสอบ ตามทีร่ะบุในบัตรประจ าตวัผู้สมัคร 

                    -  ระดับ ปวช. สาขาวิชาพณชิยการ ทุกสาขางาน        เวลา 09.00 - 11.30 น. 

                                  ฉบับท่ี 1 (วิชาสามัญ คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษา) 

                                  ฉบับท่ี 2 (วิชาความถนัดทางวิชาชีพและเชาว์ปัญญา) 

        -  ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา             เวลา 09.00 – 12.00 น. 

    วิชาความรู้ทางวิชาชีพ 

8. ข้อปฏิบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

9. ก าหนดการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 
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              -  ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุก สาขาวิชา   เวลา 13.00 - 15.30  น. 

  

 

 

 
วันที่  26  มีนาคม  2555   

  ให้ผู้สมคัรสอบคัดเลือกตรวจรายชือ่และห้องสอบสมัภาษณ์ก่อนเข้าสัมภาษณ์ 

             สนามสอบสัมภาษณ์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร(มหาชัย) 

                    -  ระดับ ปวช.  สาขาวิชา/สาขางานงาน   การบัญชี , การขาย ,การ เลขานุการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,  

                                        เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง,โลหะการ        เวลา 08.30 – 12.00 น. 

           -   ระดับ ปวส.   สาขาวิชา/สาขางาน บัญช ี, การตลาด , คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ,เทคนิคการผลิต ,  

                                        เทคนิคโลหะ , เทคโนโลยสีารสนเทศ        เวลา 08.30 – 12.00 น. 

             สนามสอบสัมภาษณ์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร(บ้านบ่อ)     

        -  ระดับ ปวช.  สาขาวิชา/สาขางาน   เครื่องกล , ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร ์, การก่อสร้าง , 

                           สถาปัตยกรรม                                    เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 -  ระดับ ปวส.   สาขาวิชา/สาขางาน  เทคนิคยานยนต ์, เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม,ไฟฟ้าก าลัง , 

                                       อิเล็กทรอนิกส์, การก่อสร้าง                   เวลา 08.30 – 12.00 น.  

       หมายเหตุ   ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้าน กีฬา ดนตรีไทย-สากล หรือชนะเลิศการประกวดต่างๆ  ให้น าหลักฐานมาแสดง

ในวันสอบสัมภาษณ ์

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกระดับ ปวช.  ปวส.  วันที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2555 

ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (มหาชัย)  เวลา    10.00  น. 

ให้ผู้สมคัรอ่านท้ายประกาศผลการคัดเลือกและปฏิบัตติามโดยเคร่งครัด 

 

11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

10. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
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การรายงานตัว ระดับ ปวช. และ ปวส. วันที ่28 - 29 มีนาคม 2555  

 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (มหาชัย) 

1. การรายงานตัว ให้นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส ที่มีช่ือตามประกาศเข้าศึกษาต่อ(รวมนักศึกษาโควตา)รายงานตัวและติดต่อรับ   

    เอกสารแนวปฏิบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  ณ  ส านักงานวิชาการ วันท่ี   28-29    มีนาคม 2555 

2. ให้นักศึกษาทุกระดับ น าเอกสารตามข้อ 1  ไปช าระเงินบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ธนาคารตามที่ระบุในเอกสารการ      

    ช าระเงิน     ระหว่าง  วันท่ี  29  มีนาคม   ถึง วันท่ี  7   เมษายน  2554 

3. ให้นักศึกษาน าหลักฐานการช าระเงินตาม ข้อ 2  คืน ณ  ส านักงานวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร    ระหว่าง 

    วันท่ี  29  มีนาคม   ถึง  วันท่ี  7  เมษายน   2555 และ รับเอกสารที่ใช้ในการมอบตัวเป็นนักศึกษา 

 
 
  
  
วันท าสัญญามอบตัวนักศึกษาใหม่    ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  (มหาชัย) 

-   วันที่    8  เมษายน   2555       

- เวลา 09.00  - 10.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักศกึษาระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ ทุกสาขา                                    

- เวลา 09.00   - 12.00 น. -    นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาตรวจเอกสารการมอบตัว และช าเงิน 

- เวลา 13.00  - 14.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักศกึษาระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา 

- เวลา 13.00   - 16.30 น. นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาตรวจเอกสารการมอบตัว และช าระเงิน  

-   วันที่    9  เมษายน   2555       

- เวลา 09.00  - 10.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักศกึษาระดับ  ปวส. ทุกสาขาวิชา 

- เวลา 09.00  - 12.00 น. -    นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาตรวจเอกสารการมอบตัว และช าระเงิน  

               หมายเหตุ  นักศึกษาท่ีมามอบตัวกับทางวิทยาลัยฯ แล้ว หากสละสิทธ์ิ ไม่ศึกษาต่อวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงิน  

         
 

12. การรายงานตัว 

13. การมอบตัว 
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 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องไปมอบตัวพร้อมผู้ปกครอง    ตามวันเวลาและสถานท่ีทีก่ าหนด  หากไมไ่ปรายงานตัว 

จะถือว่าสละสิทธ์ิ     สถานศึกษาสามารถพิจารณารับผู้อื่นเข้าเรียนแทนทันที 

เอกสารที่ใช้ในวันมอบตัว 

1. หลักฐานทางการศึกษาแสดงว่านักเรียนส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ     ช้ัน ปวช.  

    หรือ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   (ตัวจริง พร้อมส าเนาขนาด A 4 จ านวน   2  ฉบับ)   และกรณียังไม่จบการศึกษาให้ใช้   

    ใบรับรอง  การศึกษามาแสดง 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักศึกษา    (1 ฉบับ) 

3. ส าเนาทะเบยีนบ้านของนักศึกษา (1 ฉบับ) 

4. ส าเนาทะเบยีนบ้านของบิดา  (1 ฉบับ) 

5. ส าเนาทะเบยีนบ้านของมารดา   (1 ฉบับ) 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ปกครอง  (1 ฉบับ ใช้กรณีผู้ปกครองไมใ่ช้บิดาหรือมารดา) 

7. หนังสือมอบอ านาจของบิดาหรอืมารดาในกรณีที่บิดาหรือมารดาไม่สามารถมามอบตัวได้ (ขอรับที่งานทะเบียน) 

8. แบบฟอร์ม และสัญญาที่ใช้ในการมอบตัว (วิทยาลัยฯจดัเตรียมไวใ้ห้  นักศึกษาติดรูปให้เรียบร้อย) 

9. ส าเนา เอกสารหลักฐานการเปลี่ยน ช่ือ – สกุล (ถ้าม)ี 

หมายเหตุ    1. นักศึกษาท่ีไม่น าหลักฐานการส าเร็จการศึกษามาแสดง ให้ย่ืนค าร้องขอผ่อนผัน   วิทยาลัยฯจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

      2. ส าเนาทุกฉบับให้รับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อด้วยปากกาสีน้ าเงิน   

 

 

14. เอกสารที่ใช้ในวันมอบตัว 


