
 
ประกาศวทิยาลยัเทคนิคพงังา 

เรือ่ง  การรบัสมคัรนกัเรยีนนกัศึกษาเขา้ศกึษาตอ่โดยวธิพีิเศษ (โควตา) 
ประจ าปกีารศกึษา 2565 

-------------------------------------------- 
 
  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนนักศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถด าเนินงานได้ วิทยาลัยฯ จึงได้วางระเบียบการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธี
พิเศษ (โควตา) รายละเอียดดังนี้ 

1. วตัถปุระสงค์ 
เพ่ือให้โอกาสแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อยของโรงเรียน/

วิทยาลัยฯ ต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ในวิทยาลัยเทคนิคพังงา  
2. สาขาวชิา/สาขางาน และจ านวนโควตา ระดบั ปวช. และ ปวส. 

ระดบั ปวช.  
ประเภทวชิา/สาขาวชิา สาขางาน จ านวนโควตา 

-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 
-สาขาวิชาพาณิชยกรรมและ 
บริการฐานวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงานเทคโนโลยีการท่องเที่ยว (ฐานวิทย์) 60 

-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 40 
-สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 50 
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
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ระดบั ปวส. 
ประเภทวชิา/สาขาวชิา สาขางาน จ านวนโควตา 

-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   
3.4 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีรอยสักบนร่างกาย ไม่ระเบิดหู ไม่เป็นโรคที่สังคม 

รังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายก าหนด 
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4. ประเภทโควตา 
4.1 ประเภทเรียนดี มีคุณสมบัติดังนี้ (ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.) 

4.1.1 ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ( 5 ภาคเรียน) 
เฉพาะสาขาวชิาชา่งกลโรงงานและชา่งเชือ่มโลหะ มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
2.25 (5 ภาคเรยีน)  และผ่านทุกรายวิชา    

4.1.2 ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ( 5 ภาคเรียน) 
เฉพาะสาขาวชิาเทคนคิการผลติและสาขาวชิาเทคนคิโลหะ  มผีลการเรียน
เฉลีย่สะสม 2.25 (5 ภาคเรยีน)  และผ่านทุกรายวิชา   

4.1.3 ประเภทความสามารถพิเศษ (ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.)  
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 

4.1.4 เป็นตัวแทนการแข่งขันด้านกีฬา  ดนตรี  ขับร้อง  หรือผลงานทางวิชาการ
และศิลปหัตถกรรมของนักเรียนระดับภาคหรือระดับประเทศ และหรือ
ความสามารถอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

4.1.5 มีผลงาน  รางวัล  เหรียญรางวัล  โล่ ประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร และ
เอกสารอ่ืน ๆ  

4.2 ระยะเวลาในการด าเนินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาโควตา ดังนี้ 
วนั/เดอืน/ปี รายการ หมายเหต ุ

7 มกราคม 2565 สถานศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาโควตาให้กับ
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 

 

11 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาโควตา ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 
ระดับ ปวช. และ ปวส. ทางเวปไซด์วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
www.pntc.ac.th 

 

11-20 มกราคม 2565 นักเรียน นักศึกษาโควตาตามประกาศ กรอกข้อมูล ในระบบ 
datacenter (ออนไลน์) 

 

17-20 มกราคม 2565 ช าระเงินผ่านธนาคารหรือผ่าน APP ได้ทุกธนาคาร 
(ดาวน์โหลดเอกสารการช าระเงินได้ทางเวปไซด์
วิทยาลัยเทคนิคพังงา www.pntc.ac.th 

 

20 มกราคม 2565 รายงานตัวและท าสัญญามอบตัว ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  

 

 
5. หลักฐานการมอบตวั  อยา่งละ 1 ฉบบั 

5.1 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 
5.1.1 ระดับ ปวช.  ปพ.1 (5 ภาคเรยีน) 
5.1.2 ระดับ ปวส. รบ.1  (3 ภาคเรียน)  

5.2 ใบสมัครโควตาพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว  
5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน    
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5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา/หรือผู้ปกครอง  
5.5 หลักฐานการช าระเงินค่าระดมทรัพยากร (สลิปการช าระเงิน) 
5.6 หนังสือรับรองความประพฤติ  
5.7 เอกสารเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
5.8 ในวันท าสัญญามอบตัวนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีผู้ปกครองท าสัญญาด้วย 1  
5.9 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 
5.10 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 

สาขางานไฟฟ้าก าลัง 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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6. การยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษาตอ่โดยวธิพีเิศษ (โควตา) 

  ให้ผู้มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2565 
ด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ และให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อตามวันเวลาที่ก าหนด 
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

      (นายสมศักดิ์  ไชยโสดา) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
วทิยาลยัเทคนิคพังงา รบัสมคัรออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 

แบบรายชือ่นกัเรียนนกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่วิธพีิเศษ (โควตา) 
ประจ าปกีารศกึษา 2565 

วิทยาลัยเทคนคิพงังา 
 

ชือ่สถานศกึษา...........................................................................โทรศพัท.์............................... 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือ-สกุล 
ระดับหลักสตูร 
(ปวช./ปวส.) 

สาขาวิชา 
ประเภทการเรียน 
(ปกติ/ทวิภาคี) 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 
 
    ลงชื่อ.......................................................ผู้ประสานงาน 
        (..........................................................) 
 
 
    ลงชื่อ......................................................... 
       (............................................................) 
        ผู้บริหารสถานศึกษา 



 
 

หมายเหตุ   1. โปรดกรอกข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครทุกคน 
      2. กรณีข้อมูลข้างต้นมีปัญหาให้ติดต่อผู้ประสานงานที่โทรศัพท์หมายเลข..................................... 


