
 
 
 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพละงู 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  ประเภทโควต้า รอบท่ี 2 
    ปีการศึกษา  ๒๕66 

  ------------------------------------------ 
  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพละงู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควต้า รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทของโควต้า 
1.1 ประเภทเรียนดี มีผลการเรียน  5  ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
1.2 ประเภทความสามารถพิเศษ 

- ทางด้านกีฬา 
- ทางด้านดนตรี 

1.3 ประเภทคุณธรรม จริยธรรม  
- ความประพฤติด ี

 

2. คุณสมบัติโดยท่ัวไปของผู้สมัคร 
2.๑  ระดับ  ปวช. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)  หรือ เทียบเท่า  
2.๒  ระดับ  ปวส. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย   
       (ม.๖) หรือเทียบเท่า 
2.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย  และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลความประพฤติได้ 

            ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 
2.๔  มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้น ๆ  
2.๕  ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ  หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง 
2.๖  มีผู้ปกครองซึ่งทางวิทยาลัยฯ  เชื่อถือในคำรับรองและนำมามอบตัว 
2.๗  มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง 
2.๘  มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   

                                      ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
2.๙ ไม่ได้เป็นนักเรียนของสถานศึกษาแห่งอ่ืนที่เปิดสอนตามหลักสูตรนี้ 

 

3.  หลักฐานการสมัครเข้าเรียน   
3.๑   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร    จำนวน    ๑   ฉบับ  
3.๒   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร     จำนวน    ๑   ฉบับ  
3.3   รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว    จำนวน    1   รูป 
3.4  สำเนาใบ รบ.ฉบับจบการศึกษา หรือรายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน 
       จำนวน  1  ฉบับ   
 

/4.สาขา... 

สำเนาคู่ฉบับ 
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  4.  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  
   4.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
                                          ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา  3 ปีการศึกษา  หรือ  6  ภาคเรียน 
 

   4.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
                                          ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา  2  ปีการศึกษา  หรือ  4  ภาคเรียน 
 

     หลักสูตรปกติ 
 

ลำดับที่ สาขางาน จำนวนรับโควต้า 
ระดับ  ปวช.  

1 ยานยนต์ 45 
2 จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 15 
3 ผลิตภัณฑ์ 10 
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง 15 
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 15 
6 การบัญชี 30 
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 
8 การท่องเที่ยว 15 
9 การโรงแรม 15 

รวมจำนวนรับ ระดับ  ปวช. 185 
ระดับ  ปวส.  

1 ธุรกิจดิจิทัล  15 
รวมจำนวนรับ ระดับ  ปวส. 15 

จำนวนรับ ทั้งสิ้น 200 
 

          
              หลักสูตรทวิภาคี 
 

ลำดับที่ สาขางาน จำนวนรับโควต้า 
ระดับ  ปวส.  

1 เทคนิคยานยนต์ 20 
2 ไฟฟ้ากำลัง  15 
3 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  15 
4 การบัญชี  20 
5 การท่องเที่ยว  10 

รวมจำนวนรับ ระดับ  ปวส. 80 
 

 
 

/5. กำหนด... 
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5.  กำหนดวันรับสมัคร และวิธีสมัคร 

5.๑  วันรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่  22  มกราคม  2566 
 

5.2  วธิีสมัคร        
5.2.1  สมัคร Online ที่เว็บไซต์ www.admission.vec.go.th และพิมพ์ใบสมัคร 

          พร้อมแนบหลักฐานการสมัครนำส่งงานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพละงู  ด้วยตนเอง 
  5.2.2   สมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ณ  อาคาร  ๕  ชั้น ๑   

         ห้องทะเบียน  วิทยาลัยการอาชีพละงู (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
 

 6. ประกาศรายช่ือนักเรียน  นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายละเอียดในการมอบตัว 
             ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายละเอียดในการมอบตัว  

ในวันที่  25  มกราคม  2566          ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพละงู   www. lc.ac.th  
หรือทาง  Facebook   Page  งานประชาสัมพันธ์ วก. ละงู   

 

7. รายงานตัวและมอบตัว 
    วันที่  28  มกราคม  2566  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละง ู   
 

  8.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อเพ่ิมเติม ประจำปี

การศึกษา  2566 ได้ที่ งานทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์  087-5703427  หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยการอาชีพละงู   www. lc.ac.th  หรือทาง  Facebook   Page  งานประชาสัมพันธ์ วก. ละงู   

    

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่   19  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕65 
 
 
 

                                                                    (นายสะเทือน  สรรพจักร) 
                                                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู 
                                                    
 
 

 
 
 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ 

http://www.admission.vec.go.th/

