
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเข้าศึกษา ประเภทโควตาและ
ประเภททั่วไป ในระดับ ปวช./ ปวส.  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  (ฉบับที๓่) 

--------------------------------------------------------------- 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
นักศึกษาในสังกัดฯ ตามความในประกาศฉบับที่๒ ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรับสมัคร
นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี และเพ่ือความสอดคล้องกับการรายงานผลการรับนักเรียน นักศึกษา 
วิลัยฯ จึงขอปรับก าหนดการการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.), และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. สาขาและจ านวนที่เปิดรับเพิ่มเติม (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
๒. วันเวลาการรับสมัครออนไลน์ 

๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1), สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์และยื่นใบสมัครในระบบ   
Datacenter.vec.go.th หรือท ารายการสมัครออนไลน์ที่หน้าเวบ์วิลัยฯ www.kbc.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1), สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์และยื่นใบสมัครใน
ระบบ Datacenter.vec.go.th หรือเข้ าท ารายการสมัครออนไลน์ที่หน้ า เว็บไซด์ วิลั ยฯ 
http://www.kbc.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๓.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1), ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) 
    หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
  ๓.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1), ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓, และ 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
  ๓.๓ ดาวน์โหลดคู่มือและสมัครออนไลน์ได้ท่ี http://www.kbc.ac.th, หรือช่องทางระบบรับสมัครเรียน 
    นักเรียน นักศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

๔. หลักฐานการสมัคร 
๔.๑ ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ชายผลสั้น หญิงผมยาวให้มัดรวบ ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นด า และไม่ไว้หนวดเครา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๒ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ส าเร็จการศึกษาตามระดับที่สมัคร จ านวน ๑ แผ่น 
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบัตรประชาชน (นักเรียน นักศึกษา,บิดา,มารดา) อย่างละ ๑ ฉบับ 
๔.๔ หนังสือรับรองแพทย์ (ด้านสุขภาพนักเรียน) จ านวน ๑ ฉบับ 

      ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่องานทะเบียนฯ โทร ๐๗๗๘๒๖๘๕๘ 
 จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ. วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

 
(นายวิเชียร บุญเตี่ยว) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 

http://www.kbc.ac.th/
http://www.kbc.ac.th/


 

               วิทยาลัยการอาชีพกระบุร ีเปิดรับสมัครนักเรยีน นักศึกษา ฉบับที่๓  

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) 

แผนกวิชา 

สรุปยอดลงทะเบียนมอบตัวออนไลท์ ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓  (ข้อมูล ณ. ๑ มิ.ย. ๖๓) 
นศ.มอบตัวรอบ

โควต้า 
นศ. มอบตัวรอบทั่วไป 

(สมัครตรง) 
หมายเหตุ; อ่ืนๆ 

แผน
รับ 

ปวช.
๑ 

ปวช.
๑ 

จ านวนที่ว่าง
เหลือ 

การบัญช ี 20 6 6 8 รับเพิ่ม ๘ คน,(+/- ๕ คน) ผู้สมัครเรียนและมอบตัวออนไลน์ขึ้น
ทะเบียนเป็น นศ. เป็นผู้รับผิดชอบ
คุณสมบัติพื้นฐานส่วนบุคคล, อนึ่งหากงาน
ทะเบียนฯ ตรวจสอบวุฒกิารศึกษาของท่าน
แล้วผลเป็นเท็จ (ไม่จบการศึกษา) งาน
ทะเบียนฯ จะประกาศพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาต่อไป โดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ
ภายหลังมิได้.(วิลัยฯ ขยายระยะเวลารบั
สมัครและมอบตัว ปวช.๑ ถึงวันที่  
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

คอมพิวเตอร์ฯ 20 14 6 0 ครบจ านวนตามแผนรับ,(+/- ๕ คน) 

ช่างยนต์ 40 19 9 12 รับเพิ่ม ๑๒ คน,(+/- ๕ คน) 

ช่างไฟฟ้าฯ 20 11 7 2 
รับเพิ่ม (2-1) =1 คน,  
(รอโอน1คน),(+/- ๕ คน) 

รวมยอดตาม
แผนรับฯ 100 50 28      

สรุปยอดรับสุทธ ิ 78   

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๑) 

แผนกวิชา 

สรุปยอดลงทะเบียนมอบตัวออนไลท์ ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓  (ข้อมูล ณ. ๑ มิ.ย. ๖๓) 
นศ. วิลัยฯ ยื่นใบ

สมัคร 
นศ. มอบตัวรอบทั่วไป 

(สมัครตรง) 
หมายเหตุ; อ่ืนๆ 

แผน
รับ 

ปวส.
๑ 

ปวส.
๑ 

จ านวนที่ว่าง
เหลือ 

การบัญช ี 16 12 6 10 รับเพิ่ม ๑0 คน,(+/- ๕ คน) 
ผู้สมัครเรียนและมอบตัวออนไลน์ขึ้น
ทะเบียนเป็น นศ. เป็นผู้รับผิดชอบ
คุณสมบัติพื้นฐานส่วนบุคคล, อนึ่งหากงาน
ทะเบียนฯ ตรวจสอบวุฒกิารศึกษาของท่าน
แล้วผลเป็นเท็จ (ไม่จบการศึกษา) งาน
ทะเบียนฯ จะประกาศพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาต่อไป โดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ
ภายหลังมิได้.(วิลัยฯ ขยายระยะเวลารบั
สมัครและมอบตัว ปวส.๑ ถึงวันที่  
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

คอมพิวเตอร์ฯ 16 0 0 16 รับเพิ่ม ๑๖ คน,(+/- ๕ คน) 

เทคนิคยานยนต์ 20 27 21 
รับเกินแผน  

1 คน ครบจ านวนตามแผนรับ,(+/- ๕ คน) 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 16 21 14 2 รับเพิ่ม 2 คน,(+/- ๕ คน) 

รวมยอดตาม
แผนรับฯ 68 60 41     

สรุปยอดรับสุทธ ิ 41  i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                 

 


