
 

 
 

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
-------------------------------------------------- 

 จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซึ่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งความเป็นอยู่ของภาคประชาชน ท้ังการใช้ชีวิตประจำวัน  การทำงานหาเล้ียงชีพ           
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว และการเรียนรู้ของบุตรหลานในครัวเรือน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมได้ตระหนัก
ถึงสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาของสังคมวิทยาลัยจึงประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา    
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

ระดับชัน้ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
รับจำนวน 

(คน) 
ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ๖๐ 

 อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ๓๐ 
 อุตสาหกรรม ช่างเช่ือมโลหะ โครงสร้าง ๒๐ 
 อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ๔๐ 
 อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ๓๐ 
 พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี ๓๐ 
 พาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๐ 
 พาณิชยกรรม โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ ๑๕ 

รวม ๒๖๕ 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี 
 

ระดับชัน้ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
รับจำนวน 

(คน) 
ปวช. อุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ๒๐ 

รวม ๒๐ 
 

/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง... 

 

 



-๒- 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.  (สายตรง ปวช.) ระบบทวิภาคี 

ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
รับจำนวน 

(คน) 
ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล  เทคนิคยานยนต์  ๑๕ 

 อุตสาหกรรม การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย  ๑๕ 
 อุตสาหกรรม ไฟฟ้า   ไฟฟ้ากำลัง   ๑๕ 
 อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ๑๕ 
 อุตสาหกรรม แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ๑๕ 

ปวส. บริหารธุรกิจ การบญัชี   การบญัชี    ๑๕ 
 บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  ๑๐ 

 บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   ธุรกิจดิจิทัล  ๑๕ 
รวม ๑๑๕ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.  (มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖) ระบบทวิภาคี 

ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
รับจำนวน 

(คน) 
ปวส. อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล  เทคนิคยานยนต์  ๑๕ 

 อุตสาหกรรม การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย  ๑๕ 
 อุตสาหกรรม ไฟฟ้า   ไฟฟ้ากำลัง   ๑๕ 
 อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ๑๕ 

ปวส. บริหารธุรกิจ การบัญชี   การบัญชี    ๑๕ 
 บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน  ๑๐ 
 บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   ธุรกิจดิจิทัล  ๑๐ 

รวม ๙๕ 
 

 ๑.  รับสมัคร 
  ต้ังแต่บัดนี้  จนถึงวันท่ี  ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 ๒.  ทดสอบความรู้พื้นฐานวันสมัครเรียน (วัดแววอาชีพ) 
 ๓.  ประกาศรายชื่อมอบตัว (รอบแรก) 
  ระดับ  ปวช. วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
  ระดับ  ปวส. วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕    
 ๔.  มอบตัวนักเรียน  นักศึกษา  (รอบแรก) 
  ระดับ  ปวช. วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
  ระดับ  ปวส. วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
  หลังจากนี้รับรายงานตัวและมอบตัวการเป็นนักเรียน นักศึกษาทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

/๕.  คุณสมบัติของผู้สมัคร... 



-๓- 
 

 ๕.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๕.๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
   เป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)  ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  หรือผู้สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓)  หรือเทียบเท่า   

  ๕.๒  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
   -  ต้องเป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี ๓ 
(ปวช.๓)  หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๔ หรือผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ๓ หรือ ม.๖ 

   -  มีความประพฤติเรียบร้อย 
   -  มีใจรักวิชาชีพท่ีจะศึกษาต่อ 
   -  ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 
 

 ๖.  หลักฐานในการสมัคร 
  -  รูปถ่าย  (สุภาพ) ขนาด ๑ นิ้ว     จำนวน   ๒   รูป 
  -  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เรียน     จำนวน   ๑   ฉบับ 
  -  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เรียน     จำนวน   ๑   ฉบับ 
  -  สำเนาวุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) จำนวน   ๓   ฉบับ 

   หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ม.๖ 
-  ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาล หรือคลินิก)   จำนวน    ๑  ฉบับ 

  

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ีวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม www.panas.ac.th , 
facebook:งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๒๐-๙๗๖๓ , ๐-๓๘๒๐-๙๗๐๐  
และ ๐๙๔-๖๙๑๘๘๘๓ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
         (นายเกียรติสยาม  ล้ิมตระกูล) 
            ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

 
 

  


