สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ส่ วนที่ 1

ใบสมัครเข้ าศึกษาต่ อ ระดับปริญญาตรี (ระบบโควตา)
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่ อเนื่อง)

ติดรู ปถ่าย

ข้ อมูลทั่วไปผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล นาย/นางสาว/นาง...........................................................................................................................................................................
Name/Surname Mr./Miss./Mrs. ....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................................. เชื้อชาติ...............................สัญชาติ..............................ศาสนา................................
สถาพภาพ  โสด  สมรส  หย่ าร้ าง หมู่เลือด.....................เพศ........................นา้ หนัก......................ส่ วนสู ง..................................
เลขประจาตัวประชาชน 
จังหวัดทีเ่ กิด..............................อาเภอทีเ่ กิด.................................ตาบลทีเ่ กิด...........................ชื่อเล่ น..................เป็ นบุตรคนที.่ ......................
จานวนพีน่ ้ อง...........................คน โรคประจาตัว...........................ตาหนิ.........................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง......................................................................................เบอร์ โทรศัพท์ ............................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน(สามารถติดต่ อได้)...........................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน..........................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ นกั ศึกษา (ทีต่ ดิ ต่ อได้ )...................................................................................................................................................................
Email..................................................................Facebook........................................................Line.................................................................



รหัสบ้ าน (ทีน่ ักศึกษาอาศัยอยู่ )
สถานศึกษาเดิมทีจ่ บ.......................................................ประเภทสถานศึกษา รัฐบาล เอกชน จังหวัด.................................................
เขต/อาเภอ.................................................วันที่จบการศึกษา............................... คะแนนเฉลี่ยที่ได้..................................................................
ระดับการศึกษาที่จบ.......................วุฒิการศึกษา...........วันที่เข้ารับการศึกษา.........................เข้าศึกษาภาคเรี ยนที่ .......ปี การศึกษา.................
ชื่อบิดา.........................................................นามสกุล................................................อาชีพบิดา ..............................รายได้ บิดา................./เดือน
ชื่อมารดา......................................................นามสกุล...........................................อาชีพมารดา............................รายได้ มารดา................./เดือน

สถานภาพของบิดา - มารดา ( ขีดเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็ นจริ ง )
อยูด่ ว้ ยกัน
แยกกันอยู่ บิดาแต่งงานใหม่
บิดาหรื อมารดาหรื อทั้งสองถึงแก่กรรม

มารดาแต่งงานใหม่

บิดาและมารดาแต่งงานใหม่

หย่าร้าง

ขอยืนยันว่าข้อมูลนี้ เป็ นจริ งทุกประการ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร/ตรวจหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ลงชื่อ...................................................................... ผูส้ มัคร
(…………………………………………….)
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ.................
สาหรับผูต้ รวจสอบหลักฐานการสมัคร

ชาระเงินค่าค่าสมัคร(งานการเงิน)
ใบเสร็ จเล่มที่......................เลขที่.................
ลงชื่อ................................................
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 ครบ 

ไม่ครบ
เอกสารที่ขาด……………………………………………
………………………………………………………….
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ใบสมัครเข้ าศึกษาต่ อ ระดับปริญญาตรี (ระบบโควตา)
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่ อเนื่อง)

ติดรู ปถ่าย

ข้ อมูลการปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการและประสบการณ์ ของผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล นาย/นางสาว/นาง...........................................................................................................................................................................
Name/Surname Mr./Miss./Mrs. .......................................................................................................................................................................
กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น.............................. สาขาวิชา..............................................สาขางาน.........................................................................
ชื่อสถานศึกษา.....................................................................................................................................................................................................
สถานประกอบการทีผ่ ่านการฝึ กงานหรือฝึ กอาชีพ ( ในระดับปวส.)
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานประกอบการ.........................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ ตดิ ต่ อ ...........................................................................................................
ระยะเวลาทีผ่ ่านการฝึ กงานหรือฝึ กอาชีพ  1 ภาคเรียน  2 ภาคเรียน  ตลอดหลักสู ตรในระดับ ปวส.  อืน่ ๆระบุ.............................
ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์ ทางวิชาชีพ

1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
ความคาดหวังในการศึกษาต่ อและแนวทางการพัฒนาตนเอง

1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
คุณวุฒิทางด้ านวิชาชีพการเชื่อม (ทีผ่ ่านการฝึ กอบรมหรือพัฒนา)

1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................

(งานอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี)
สนใจติดต่ อสอบถามและสมัครเรียนด้ วยตนเองได้ ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่ อ 038-511211 ต่ อ 735 หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 038-511211 ต่ อ 768
โดยสามารถ Down load ใบสมัครได้ ทาง www.cstc.ac.th

(กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน และติดรู ปแล้ วนามายืน่ วันสมัคร)

บัตรประจาตัวผู้เข้ าสอบคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี (ระบบโควตา)
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่ อเนื่อง)

บัตรประจาตัวผู้เข้ าสอบคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี (ระบบโควตา)
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่ อเนื่อง)

(วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3)

(วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3)

เลขประจาตัวสอบ.................................................................... เลขประจาตัวสอบ....................................................................
ชื่อ - สกุล.................................................................................. ชื่อ - สกุล..................................................................................
Name-Surname......................................................................... Name-Surname........................................................................
สาเร็ จการศึกษาในระดับ
สาเร็ จการศึกษาในระดับ
ปวส. สาขาวิชา ........................................................................ ปวส. สาขาวิชา .........................................................................
ชื่อสถานศึกษาเดิม......................................................................... ชื่อสถานศึกษาเดิม.....................................................................
สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชา...................................................... สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชา......................................................
ลงชื่อผูส้ มัคร................................................
(สาหรับวิทยาลัย)

ลงชื่อผูส้ มัคร................................................
(สาหรับนักศึกษา)

หลักฐานประกอบการรับสมัครระดับปริญญาตรี (โควตา)
1. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 รู ป
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (ของนักศึกษา,บิดา,และมารดา) จานวนอย่างละ 2 ชุด
3.สาเนาบัตรประชาชน(ของนักเรี ยน,บิดา,และมารดา) จานวนอย่างละ 2 ชุด
4.หนังสื อรับรองการฝึ กอาชีพ/ฝึ กงานตามหลักสูตร (ปวส.) จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5. หนังสื อรับรองความประพฤติ (ออกโดยสถานศึกษา) จานวน 1 ฉบับ
6.ใบระเบียนแสดงผลการเรี ยน 3 ภาคเรี ยน (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 ขึ้นไป) ถ่ายสาเนาจานวน 2 ฉบับ
7. วุฒิบตั รหรื อคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ความสามารถทางเทคโนโลยีการเชื่อม ( สาเนาอย่างละ 1 ชุด) (ถ้ามี)
(ค่าใช้จ่ายในการสมัครประกอบด้วย : ค่าสมัครสอบ 200 บาท และ ค่าระเบียบการและใบสมัคร 100 บาท)

