โปรดเลือก ระดับการศึกษาทีต่ ้ องการ

ปวช.
ปวส.
ใบสมัครเพื่อเข้ าศึกษาต่ อ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาคเรี ยนที่............ปี การศึกษา.........................วันที่.............เดือน........................................พ.ศ........................
1. ชื่อผูส้ มัคร..............................................................................นามสกุล..............................................................ชื่ อเล่น..............................กรุ๊ ปเลือด......................
(ชื่อผูส้ มัคร ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ งั หมด)..............................................................................................................................................................................
2. วัน เดือน ปี เกิด................................................อายุ........................ปี ..............เดือน รหัสประจาตัวประชาชน .........................................................................
3. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่......................หมู่............ชื่อหมู่บา้ น..............................................................ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................หมายเลขโทรศัพท์............................................
4. สถานที่ติดต่อกับข้าพเจ้าได้สะดวกที่สุด (โปรดระบุให้ชดั เจน) บ้านเลขที่...................หมู่....................ตาบล/แขวง.......................................................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
5. จบการศึกษา
ม. 3
ม.6
ปวช. เมื่อปี การศึกษา........................................... มีผลการเรี ยน ( GPA) ...............................................................
โรงเรี ยน / วิทยาลัย........................................................................................อาเภอ / เขต..................................................... จังหวัด.............................................
6. ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ( กาเครื่ องหมาย  ในช่องสี่ เหลี่ยม )

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

1.

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขางานยานยนต์

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

สาขางานเทคนิคยานยนต์

2.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขางานเครื่ องมือกล

2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

3.

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

สาขางานผลิตภัณฑ์

3. สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขางานไฟฟ้ากาลัง

4.

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

สาขางานไฟฟ้ากาลัง

4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

5.

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สาขางานก่อสร้าง

6.

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สาขางานก่อสร้าง

7.

สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี

6. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่ นยนต์
่ นยนตหุ
่ นยนตหุ
7. หุสาขาวิ
ชาการบั
ญชี่ นยน

สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่ นยนต์
่ นยนต์
หุสาขางานการบั
ญชี

8.

สาขาวิชาการตลาด

สาขางานการตลาด

8. สาขาวิชาการตลาด

สาขางานการตลาด

9.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ

9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ

10 สาสา
7. ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานมายืน่ พร้อมใบสมัคร ดังนี้ ( กาเครื่ องหมาย  ในช่องสี่ เหลี่ยม )
10
7.1 เอกสารหลักฐานที่นามาแสดง คือ
7.1.1 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน(รบ.1) จานวน 210
ฉบับ
7.1.2 สาเนาบัตรประชาชน (นักเรี ยนนักศึกษา ) จานวน102 ฉบับ บิดามารดา จานวน 1 ฉบับ (แนบสาเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี)
7.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน ( นักเรี ยน/นักศึกษา ) จานวน 102 ฉบับ บิดามารดา จานวน 1 ฉบับ (แนบสาเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี)
7.1.4 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป ( แต่งชุดนักเรี ยนหรื อสุ ภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )
10
8. ท่านทราบข่าวการสมัครเรี ยนจาก การแนะแนว แผ่นพับโฆษณาของวิทยาลัยฯ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………….
11 าหลักฐานและข้อมูลในใบสมัครนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่
0
ลงชื่อ...................................................................ผูส้ มัคร

10.
( ………………………………………
)

ส่วนนี้ เฉพาะเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยฯ
1. ได้ตรวจหลักฐานการสมัครแล้วปรากฏว่าเอกสาร
ครบทุกประการ
ยังขาดบางส่วน ได้แก่ ข้อ..................................................
……………………………......………………………………….
3. ลงชื่อ.........................................ผูต้ รวจหลักฐาน
(..............................................)

2. ลงชื่อ............................................ผูร้ ับสมัคร
(............................................)
................../............./...............
4. ลงชื่อ............................................ผูร้ ับเงินค่าสมัคร (สาหรับผูท้ ี่สมัคร ระดับ ปวส.)
(................................................)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

ท.5

หลักฐานการมอบตัวเป็ นนักเรียน/นักศึกษา
ปี การศึกษา......................
ระดับ
ปวช.
ปวส.
หลักสู ตรปกติ
ปี ที่................ห้ อง..................................
ประเภทวิชา..................................................สาขาวิชา..............................................................สาขางาน.................................................................
ชื่ อ
นาย นาง
นางสาว....................................................................................รหัสประจาตัวนร.นศ...............................................

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ..............................
ข้ อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ชื่อ

นาย

นาง

นางสาว.................................................................นามสกุล.....................................ชื่อเล่น............................

(ชื่ อผูส้ มัคร ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ งั หมด).....................................................................................................................................................................................

เกิดวันที่..............เดือน..........................พ.ศ.....................เชื้อชาติ.......................สัญชาติ...................ศาสนา........................กรุ๊ ปเลือด..............
น้ าหนัก...................ก.ก. ส่วนสูง....................ซม. เลขตัวประชาชน
จานวนพี่นอ้ งร่ วมบิดา-มารดา................คน เป็ นคนที่...............กาลังศึกษาอยูค่ นที่...............(ที่ศึกษาอยูว่ ทิ ยาลัยนี้ และรวมตัว นร./นศ. ด้วย)
ชื่อบิดา...........................................นามสกุล......................................อาชีพบิดา.....................................รายได้เฉลี่ยต่อเดือน....................บาท
(ชื่อบิดา ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ งั หมด)............................................................................................................................................................................................

สถานภาพบิดา อยูด่ ว้ ยกันกับมารดา แยกกันอยูฯ่
หย่าร้าง ถึงแก่กรรม แต่งงานใหม่
ชื่อมารดา........................................นามสกุล......................................อาชีพมารดา.................................รายได้เฉลี่ยต่อเดือน....................บาท
(ชื่อมารดา ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ท้งั หมด).......................................................................................................................................................................................

สถานภาพมารดา อยูด่ ว้ ยกันกับมารดา แยกกันอยูฯ่
หย่าร้าง ถึงแก่กรรม แต่งงานใหม่
ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................................................................................

ข้อมูลผูป้ กครองที่มามอบตัว นร./นศ. (ผูป้ กครองจะต้องเป็ นบิดา-มารดา หรื อ ผูอ้ ุปการะ ฯ นักเรี ยน นักศึกษา )
ชื่อผูป้ กครอง นาย นาง นางสาว..........................................นามสกุล.........................................อายุ..............อาชีพ.....................
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....................................บาท เกี่ยวข้องเป็ น........................................ของข้าพเจ้า
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที่...............หมู่ที่........ถนน.................................ตรอก/ซอย..........................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้สะดวก บ้าน เลขที่....................หมูท่ ี่................ถนน..............................................ตรอก/ซอย.......................................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด..................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมายเลขโทรศัพท์...............................................................
ลงชื่อ...................................................................นักเรี ยน/นักศึกษา
(………………………………………..)

ลงชื่อ...................................................................ผูป้ กครอง
(.................................................................)

สาหรับ กรรมการ/อาจารย์ผรู ้ ับมอบตัว
หลักฐานการมอบตัว
รู ปถ่าย จานวน 2 ใบ
สาเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน(รบ.1) จานวน 2 ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชน (นักเรี ยนนักศึกษา ) จานวน 2 ฉบับ บิดามารดา จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน (นักเรี ยนนักศึกษา ) จานวน 2 ฉบับ บิดามารดา จานวน 1 ฉบับ

ครบ
ไม่ครบ ขาด
.................................................
ไม่อนุญาตให้ผอ่ นผันเอกสาร
อนุญาตให้ผอ่ นผันเอกสาร
นร. จะนามาส่ ง วันที่........เดือน...................พ.ศ.........
ลงชื่ อ...............................กรรมการ/อาจารย์ ผูร้ ับมอบตัว

