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วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
ธันวาคม ๒๕๖๔

. เรือ่ ง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพือ่ เข้าศึกษาต่อเป็น กรณีพ เิ ศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เรียน ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน,
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑) ประกาศวิท ยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๒) ใบสมัคร ระดับ ปวซ., ระดับ ปวส.
๓) หนังสือรับรองคุณสมปีติ
๔) แบบสรุปรายซือ่

จำนวน ๑๑ แผ่น
จำนวน ๒ แผ่น
จำนวน ๑ แผ่น
จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภา ได้กำหนดการรับ นักเรียน นัก ศึก ษาเข้าศึกษาต่อ ในระดับ
ประกาศนีย บัต รวิข าชีพ (ปวซ.) และประกาศนียบัต รวิช าชีพ ชัน้ สูง (ปวส.) ด้ว ยระบบสิท ธิพ เิ ศษ (โควตา)
ประเภทโควตาพิเศษ (ไม่มกี ารสอบแข่ง'ขนั ) ประจำปีก ารศึก ษา ๒๕๖๕ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและสนองความต้องการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิขาชีพ สำหรับ นักเรียนตามความถนัด และความสนใจ
อย่างทัว่ ถึง
ดังนัน้ วิท ยาลัย ฯ จึง ขอความอนุเคราะห์ส ถานศึก ษาของท่านพิจ ารณาดัด เลือ กนัก เรีย น
นัก ศึก ษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัต ติ ามประกาศของวิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา (รายละเอีย ดตามเอกสารแนบ) เพือ่ เข้า
ศึก ษาต่อ ในแต่ล ะสาขา ทัง้ นี้ ให้ส ถานศึก ษาส่งใบสมัค รและแบบสรุป รายซือ่ และจำนวนนัก เรียน (โควตา)
ส่งกลับมายังวิทยาลัยฯ ภายในวัน ศุกร์ท ่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณ ยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(นางนงเยาว์ แสน,น า้ั เทีย่ ง)
รองผูอ้ ำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการวิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา
ฝ่ายพัฒ นากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทร ๐ ๒๒๒๒ ๑๗๘๖, ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๘๘ ต่อ ๑๓๒
โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๙๗๘๑

ประกาศวิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภา
เรือ่ ง รับ สมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิท ธิพ เิ ศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (โม่มกี ารสอบแข่ง'ขนั ) เพือ่ เข้าศึก ษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัต รวิซ าชีพ (ปวซ.)
และระดับ ประกาศนืยบัตรวิช าชีพ ชัน้ สูง (ปวส.) ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๕
ด้วย วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภา มีน โยบายจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระบบสิทธิพ เิ ศษ (โควตา)
ประเภทโควตาพิเศษ (โม,มีการสอบแข่งขัน) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาทีก่ ำลังศึกษาอยูใ่ น
สถานศึก ษาสังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาชัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.), สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
เอกซน (สซ.), สำนัก การศึก ษากรุงเทพมหานคร, สำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา (สอศ.), สำนักงาน
ส่งเสริม การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) เพือ่ ให้น กั เรียน นัก ศึก ษาทีเ่ รียนดี มีความประพฤติดี ได้เรียนตามความถนัด และสนใจสายอาชีพ ด้าน
ศิลปกรรม คหกรรมและอุต สาหกรรมการท่อ งเทีย่ ว ในวิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภา ระดับ ประกาศนียบัต ร
วิช าชีพ (ปวซ.) และระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชัน้ สูง (ปวส.)ประจำปีก ารศึก ษา ๒๕๖๕ โดยกำหนด
หลักเกณฑ์การรับนักเรียน นักศึกษา ดังนี้
๑. ระดับ ประกาศนียบัต รวิช าชีพ (ปวซ.)
๑.๑ ประเภททีร่ บั สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑.๑ ประเภทผูม้ ผี ลการเรียนดี
๑.๑.๒ ประเภทผูม้ คี วามสามารถด้านทักษะวิชาการ
๑.๒.๓ ประเภทผูท้ ม่ี คี วามสามารถด้านกีฬ า
๑.๒.๔ประเภทผูท้ ม่ี คี วามสามารถด้านดนตรี/ศิลปะ/นาฏศิลฟ้
๑.๒ ประ๓ ทวิซ า/สาขาวิซ า/สาซางาน (ระดับ ปวซ.)
ที่
ประเภทวิซ า
1
สาขาวิซ า
สา'เทงาบ
แผนรับโควสา
วิจติ รศิลปี
วิจติ รศิลฟ้
๖๐
ศิลปกรรม
การออกแบบ
การออกแบบ
๖๐
๑
ออบแบบนิเทศศิลป๋
ออบแบบนิเทศศิลปี
๖๐
๓๐
แฟชัน่ และสิงทอ
แฟชัน่ ดีไซน์
๓๐
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ( ^ เท! 5?)
๒
คหกรรม
๗๐
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ (ระบบปกติ)
๓๕
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)
๓๐
คหกรรมศาสตร์
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
๓๐
การโรงแรม
การโรงแรม (ระบบปกติ)
๓ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
๓๐
การโรงแรม
การโรงแรม (ระบบทวิภาคี)
๔๓๕
รวมระดับ ปวซ.

๑.๓ คุณ สมบัตทิ ว่ั ไปของผูส้ มัครสอบคัดเสือก่ทกุ ประเภทวิชา
๑.๓.๑ เป็นนักเรียนทีก่ ำลังศึกษาอยูข่ น้ั มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และคาดว่าจะสำเร็จ การศึก ษาตาม
หลัก สูต รภายในปีก ารศึก ษา ๒๕๖๔ จากโรงเรียนในลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือ
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาเอกขน หรือ สำนัก การศึก ษากรุง เทพมหานคร หรือ สำนัก งานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และต้อ งสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รก่อ นเปีด ภาคเรีย นที่ ๑
ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๕ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ของวิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภๆ หากไม่ส ำเร็จ การศึก ษาจะไม่
มีส ทิ ธิเป็น นัก เรีย นนัก ศึก ษาของวิท ยาลัย อาซีว ศึก ษาเลาวภๆ และวิท ยาลัย ฯ จะไม่คนื เงิน ให้ในกรณีใด ๆ
ทัง้ สิน จะถือว่าการสมัครเป็น โมฆะ
๑.๓.๒ ผูส้ มัคร มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า
ยาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
๑.๓.๓ ผูส้ มัคร มีดวามรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มีจติ ใจมุง่ พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
๑.๓.๔ ผูส
้ มัค รเข้าศึกษาต่อ ทุกสาขาวิชา ทัง้ เพศขายและเพศหญิง มีส ขุ ภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง
๑.๓.๕ ผูส
้ มัคร มีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมอันดีงาม
๑.๓.๖ ผูส้ มัคร มีค วามเคารพ เลือ่ มใส ศรัท ธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย์
ด้วยความบริสทุ ธิใ้ จ
๑.๓.๗ มีเจตคติทด่ี ตี อ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๑.๗.๘ พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎและระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๑.๔ เงือ่ นไขการรับสมัคร
๑■ ๔.๑ ประเภทผูม้ ผี ลการเรียนดี
(๑) ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม ๕ ภาคเรีย น (ม.๑, ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑) ตามที่
แต่ละสาขาวิชากำหนด
(๒) ต้องมีแฟ้มประวัตสิ ว่ นตัว และมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงต่อคณะกรรมการในวัน
สอบสัมภาษณ์
(๓ )ต้อ งไม่ต ดิ ๐ , ร,มผ.,ชร.,ฃส.และฃป.ในใบแสดงผลการเรีย นและต้อ งผ่า น
กิจกรรม ฯลฯ ทุกภาคเรียน
๑.๔.๒ ประเภทผูม้ คี วามสามารถพิเศษ (ทักษะวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศึลบี)
(๑) ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม ๕ ภาคเรีย น (ม.๑, ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ ๑) ตามที่
แต่ละสาขาวิชากำหนด
(๒) ต้องมีแฟ้มประวัตสิ ว่ นตัว แฟ้มสะสมผลงาน และหนังสือรับ รองความสามารถ
พิเศษด้านทัก ษะวิช าการ กีฬ า ดนตรี นาฏศิลป็ งานประดิษฐ์ หรือศึลปะ มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบ
สัมภาษณ์
(๓ )ต้อ งไม่ต ดิ ๐ , ร,มผ.,ชร.,ฃส.และฃป.ในใบแสดงผลการเรีย นและต้อ งผ่า น
กิจกรรม ฯลฯ ทุกภาคเรียน
/ ๑.๕ วิธ กี าร...

๑.๔ วธการรบสมคร
โรงเรียนทีผ่ สู้ มัครกำลังศึกษาอยูด่ ำเนินการคัดเลือกเบือ้ งต้นให้ผสู้ มัครส่งใบสมัคร และหลักฐาน
การสมัค รให้ค รูท ร่ี บั ผิด ชอบหรือ งานแนะแนวของโรงเรียนทีผ่ สู้ มัค รศึก ษาอยู่ และนำส่งให้ก บั ทางวิท ยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา ภายในวัน ศุกร์ท ่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
๑.๖ หลักฐานการสมัคร
๑.๖.๑ ใบสมัคร ทีก่ รอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๑.๖.๒ รูป ถ่ายลื ขนาด ๑ นิว้ จำนวน ๒ รูป ติดรูปถ่ายในหนังสือรับรองคุณสมบัตผิ สู้ มัคร และ
ในใบสมัครให้เรียบร้อย (จะต้องเป็นรูปถ่ายบีจจุบนั ไม่เกิน ๖ เดือน)
๑.๖.๓ หนังลือรับรองคุณสมบัตผิ สู้ มัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๖.๔ ส่าเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๖.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผูส้ มัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๖.๖ สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) เซ่น ใบเปลีย่ นซือ่ - สกุล, เอกสารการขึน้ ทะเบียนบุคคล
ต่างด้าว แบบรับ รองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๓๘, ท.ร. ๑๔/ ๑) สำเนาทะเบีย นบ้านนายจ้าง, สำเนาบัตร
ประจำตัวซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย เป็นด้น จำนวน ๑ ฉบับ
*** ผูส้ มัค รต้องลงซือ่ รับ รองว่าเป็น สำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***
๑.๗ กำหนดการรับสมัคร
๑.๗.๑ กรณียน่ื แบบแจ้งความประสงค์ศกึ ษาต่อ ประ๓ ทโควตาผ่านสถานศึกษา
วิ'โ'/เกฉใ'/ป๋
การดำเนิน การ
สถาแที่
- โรงเรียนดำเนินการรับสมัคร รวบรวมหลักฐานการสมัคร
วันนี้ - ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
- โรงเรียนทีผ่ สู้ มัครเรียนอยู่
และสรุปในแบบตอบรับส่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
- เว็บไซต์ ผ\|(\/ผ.รผเว'ฬ:.ล(ะ.'เ:}า และ
๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๔
(โล 06ช๐0^ ะงานประซาสัมพันธ์
- ประกาครายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิสอบโควตา
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา

๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๔

- สอบสัมภาษณ์ (วัดความถนัดตามสาขาวิชาชีพ)
- ประกาศรายซือ่ ผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
- รายงานตัว พร้อมส่งเอกสารทัง้ หมด ระดับชัน้ ปวช.
- มอบตัว พร้อมชำระเงิน ระดับชัน้ ปวซ.

- วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๖๔

- เปิดภาคเรียนที่ ๑/ ๒๔๖๔ (อาจมีการเปลีย่ นแปลง)

- วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา
/ ๑.๗.๒ กรณียน่ื ...

๑.๗.๒ กรณีย ื่น แบบแจ้ง ความประสงค์ศ ึก ษาต่อ ประเภทโควตาด้ว ยตนเอง (โม่ผ่าน
สถานศึกษา)
นัก เรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัค รและเอกสารการสมัค รเพือ่ แจ้งความประสงค์ศ กึ ษาต่อ
ประเภทโควตาได้ดว้ ยตนเองทีเ่ ว็บ ไซต์
ช'V(ะ.ล(ะ.1:เา และ)306130๐^ ะ งานประซาสัมพันธ์ วิท ยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา จัด เตรียมเอกสารตามข้อ ๑.๖ นำส่งทีง่ านแนะแนวฯ ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
เวลา ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๑.๘ การรายงานตัว
๑.๘.๑ ผูไ้ ด้รบั การตัดเลือกตามประกาศ จะต้อ งรายงวนตัวเข้าเป็น นัก เรียน นักศึกษา ภายใน
วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภา ผูไ้ ม่มา
รายงานตัวตามกำหนดจะถือว่า สละสิทธึ๋
๑.๘.๒ ค่าใช้จา่ ยในการรายงานตัว (แจ้งรายละเอียดในวัน ประกาศผลตัด เลือ ก) เมือ
่ รายงานตัว
เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว วิท ยาลัย ฯ จะไม่คนื เงินให้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน
๑.๙ หลัก ฐานทีต่ อ้ งเตรียมมาในวัน รายงานตัว
จำนวน ๓ รูป
๑.๙.๑ รูปถ่ายสิ ขนาด ๑ นิว้ (ถ่ายไวิไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๒ ฉบับ
๑.๙.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนชองนักเรียน
จำนวน ๒ ฉบับ
๑.๙.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
จำนวน ๒ ฉบับ
๑.๙.๔ สำเนาทะเบียนบ้านชองนักเรียน
จำนวน ๒ ฉบับ
๑.๙.๕ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
๑.๑๐ การพิจ ารณาผลการตัด สิน
๑.๑๐.๑ การพิจารณาตัดเลือ กนัก เรียน นักศึกษา เข้าศึก ษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ เป็น สิทธิชาดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๑.๑๐.๒ กรณีน กั เรียน นัก ศึก ษาทีส่ อบผ่านการตัดเลือก หากชาดคุณ สมบัติ หรือแสดงความ
เท็จไม่ตรงตามทีก่ ำหนด วิท ยาลัย อาชีวศึก าเสาวภาจะตัด สิท ธิก ารเข้าศึก ษาทัน ที แม้จะผ่านระบบการตัดเลือก
ทุกขัน้ ตอนเรียบร้อยแล้ว
๑.๑๐.๓ นัก เรียน นัก ศึก ษาทีไ่ ต้รบั การตัด เลือ กเข้าศึก ษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปี
การศึก ษา ๒๕๖๕ จะต้อ งมารายงานตัว ต่อ คณะกรรมการ ตามวัน เวลา ทีก่ ำหนดในประกาศ หากไม่มาถือว่า
นักเรียน นักศึกษาสละสิทธิจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิไต้
๒. ระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพ ขัน้ สูง (ปวส.)
๒.๑ ประเภททีร่ บั สมัครสอบตัดเลือก
๒.๑.๑ ประเภทผูม้ ผี ลการเรียนดี
๒.๑.๒ ประเภทผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
๒.๑.๓ ประเภทผูท้ ม่ี คี วามสามารถต้านกีฬ า
๒.๑.๔ ประเภทผูท้ ม่ี คี วามสามารถต้านดนตรี/ศึลปะ/นาฏศิลบ้
/ ๒.๒ ประ๓ ทวิซ า...

๒.๒ ประ๓ ทวิซ า/สาขาวิช า/สาขางาน (ระดับ ปวส.)
ที
ประเภทาข ไ
สาขาวิช า
สาขางาน
แผนรัชโควตา
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ (ระบบปกติ)
๓๐
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)
๓๐
๑
คหกรรม
การจัดการธุรกิจอาหาร
การจัดการธุรกิจอาหาร (ระบบทวิภาคี)
๒๐
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
๒๐
๒ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว การโรงแรม
บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ (ระบบทวิภาคี)
๒๐
รวม'ระดับ ปวส.
I
๑๒๐
๒.๓ คุณ สมบัตทิ ว่ั ไปของผูส้ มัครสอบดัดเลือกทุกประ๓ ทวิซ า
๒.๓.๑ เป็น นัก เรีย นทีก่ ำลัง ศึก ษาอยูช่ น้ั มัธ ยมศึก ษาปีท ่ี ๖ (ม .๖) หรือ เทีย บเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) และคาดว่าจะสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รภายในปีก ารศึก ษา ๒๕๖๔ จาก
สถานศึกษาในลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกซน
หรือสำนัก การศึก ษากรุงเทพมหานคร หรือ สำนัก งานส่งเสริม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย
หรือ สำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา และต้อ งสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รก่อ นเปีด ภาคเรีย นที่ ๑
ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๕ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ของวิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเลาวภๆ หากไม่ส ำเร็จ การศึก ษาจะไม่
มีส ทิ ธิเป็น นัก เรียน นัก ศึก ษาของวิท ยาลัย อๆซีว ศึก ษาเสาวภๆ และวิท ยาลัย ฯ จะไม่คนื เงิน ให้ในกรณีใด ๆ
ทัง้ สิน จะถือว่าการสมัครเป็น โมฆะ
๒.๓.๒ ผูส้ มัคร มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า
ยาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
๒.๓.๓ ผูส้ มัคร มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มีจติ ใจมุง่ พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
๒.๓.๔ ผูส้ มัค รเข้าศึกษาต่อ ทุกสาขาวิช า ทัง้ เพศชายและเพศหญิง มีส ขุ ภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง
๒.๓.๕ ผูส้ มัคร มีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมอันดีงาม
๒.๓.๖ ผูส้ มัคร มีค วามเคารพ เลือ่ มใส ศรัท ธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย์
ด้วยความบริสทุ ธีใ้ จ
๒.๓.๗ มีเจตคติทด่ี ตี อ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
๒.๗.๘ พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎและระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๒.๔ เงือ่ นไขการรับสมัคร
๒.๔.๑ ประเภทผูม้ ผี ลการเรียนดี
(๑) ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม ๕ ภาคเรีย น (ม.๔, ม.๕ และ ม.๖ ภาคเรีย นที่ ๑) หรือ
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม ๕ ภาคเรียน (ปวซ.๑, ปวซ.๒, และปวซ.๓ ภาคเรียนที่ ๑) ตามทีแ่ ต่ละสาขาวิชากำหนด
(๒) ต้องมีแฟ้มประวัตสิ ว่ นตัว และมีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงต่อคณะกรรมการในวัน
สอบสัมภาษณ์
(๓ )ต้องไม,ต ดิ ๐ , ร,มผ.,ชร.,ฃส.และฃป.ในใบแสดงผลการเรีย นและต้อ งผ่า น
กิจกรรม ฯลฯ ทุกภาคเรียน
/ ๒.๔.๒ ประ๓ ทผู.้ ..

๒.๔.๒ ประเภทผูม้ คี วามสามารถพิเศษ (ทักษะวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏสิล!])
(๑) ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม ๔ ภาคเรีย น (ม.๔, ม.๔ และ ม.๖ ภาคเรีย นที่ ๑) หรือ
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม ๔ ภาคเรียน (ปวซ.๑, ปวฃ.๒, และปวข.๓ ภาคเรียนที่ ๑) ตามทีแ่ ต'ละสาขาวิซากำหนด
(๒) ต้อ งมีแ ฟ้ม ประวัต สิ ว่ นตัว และมีแ ฟ้ม สะสมผลงานและหนัง สือ รับ รอง
ความสามารถพิเศษต้านกีฬ า ดนตรี งานประดิษฐ์ หรือดิลปะมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
(๓ )ต้องไม่ตดิ ๐ , ร,มผ.,ขร.,ฃส. และฃป.ในใบแสดงผลการเรียน และต้องผ่าน
กิจกรรม ฯลฯ ทุกภาคเรียน
๒.๕ วิธกี ารรับ สมัคร
โรงเรียนทีผ่ สู้ มัครกำลังศึกษาอยูด่ ำเนินการคัดเลือกเบือ้ งต้นให้ผสู้ มัครส่งใบสมัคร และหลักฐาน
การสมัค รให้ค รูท ร่ี บั ผิด ซอบหรือ งานแนะแนวของโรงเรียนทีผ่ สู้ มัค รศึก ษาอยู่ และนำส่งให้ก บั ทางวิท ยาลัย
อาซีวศึกษาเสาวภา ภายในวัน ศุกร์ท ่ี ๒๔ ธัน วาคม ๒๔๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
๒.๖ หลักฐานการสมัคร
๒.๖.๑ ใบสมัคร ทีก่ รอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๒.๖.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ จำนวน ๒ รูป ติดรูปถ่ายในหนังสือรับรองคุณสมนัตผิ สู้ มัคร และใน
ใบสมัครให้เรียบร้อย (จะต้องเป็นรูปถ่ายบีจจุบนั ไม่เกิน ๖ เดือน)
๒.๖.๓ หนังสือรับรองคุณสมบัตผิ สู้ มัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๖.๔ สำเนาทะเบียนบ้านซองผูส้ มัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๖.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผูส้ มัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๖.๖ สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) เซ่น ใบเปลีย่ นซือ่ - สกุล, เอกสารการขึน้ ทะเบียนบุคคล
ต่างด้าว, แบบรับ รองรายการทะเบียนราษฎร์ (ท.ร. ๓๘, ท.ร. ๑๔/ ๑) สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง สำเนาบัตร
ประจำตัวซึง่ ไม่มลี ญ
ั ซาติไทย เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
*** ผูส้ มัค รต้องลงซือ่ รับ รองว่าเป็น สำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***
๒.๗ กำหนดวัน รับ สมัคร/เวลาสอบ
๒.๗.๑ กรณียน่ื แบบแจ้งความประสงค์ศ กึ ษาต่อ ประ๓ ทโควตาผ่านสถานศึกษา
สก'ไนห
วัน /เกีก บ/บี
การดำเนิน การ
- โรงเรียนดำเนินการรับสมัคร รวบรวมหลักฐานการสมัคร
- โรงเรียนทีผ่ สู้ มัครเรียนอยู่
วันนี้ - ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
และสรุปในแบบตอบรับส่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
- เว็บไซต์ พ ผ ผ.รผ๖V(ะ.ล(ะ.■ ชา และ
1โ306ช๐อ^ ะงานประซาสัมพันธ์
- ประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิสอบโควตา
๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๔
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา
- สอบสัมภาษณ์ (วัดความถนัดตามสาขาวิซาชีพ)
- ประกาศรายซือ่ ผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
- วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา
๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๔
- รายงานตัว พร้อมส่งเอกสารทัง้ หมด ระดับซัน้ ปวส.
- มอบตัว พร้อมซ0าระเงิน ระดับ'ซน ปวส.
- วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา
๑๖ พฤษภาคม ๒๔๖๔ - เปิดภาคเรียนที่ ๑/ ๒๔๖๔ (อาจมีการเปลีย่ นแปลง)
/ ๒.๗.๒ กรณียน่ื ...

๒.๗.๒ กรณีย ื่น แบบแจ้ง ความประสงค์ศ ึก ษาต่อ ประเภทโควตาด้ว ยตนเอง (ไม่ผ่าน
สถานศึกษา)
นัก เรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัค รและเอกสารการสมัค รเพือ่ แจ้งความประสงค์ศ กึ ษาต่อ
ประเภทโควตาได้ดว้ ยตนเองทีเ่ ว็บไซต์ ผพผ.รฬว'\^.30.*1า และ!0๔6เว๐๐^ ะ งานประซาสัมพันธ์ วิท ยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา จัด เตรียมเอกสารตามข้อ ๒.๖ นำส่งทีง่ านแนะแนวฯ ภายในวันศุกร์ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
เวลา ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราซการ)
๒.๘ การรายงานตัว
๒.๘.๑ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกตามประกาศ จะต้อ งรายงานตัวเข้าเป็น นัก เรีย น นักศึกษา ภายใน
วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภา ผูไ้ ม่มา
รายงานตัวตามกำหนดจะถือว่า สละสิทธึ๋
๒.๘.๒ ค่าใข้จา่ ยในการรายงานตัว (แจ้งรายละเอียดในวัน ประกาศผลคัดเลือก) เมือ่ รายงานตัว
เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว วิท ยาลัย ฯ จะไม่คนื เงินให้ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน
๒.๙ หลัก ฐานทีต่ อ้ งเตรียมมาในวัน รายงานตัว
จำนวน ๓ รูป
๒.๙.๑ รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิว้ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๒ ฉบับ
๒.๙.๒ สำเนาบัตรประจำคัวประซาขนของนักเรียน
๒.๙.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๒ ฉบับ
๒.๙.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
จำนวน ๒ ฉบับ
๒.๙.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
๒.๑๐ การพิจ ารณาผลการตัด สิน
๒ .๑๐.๑ การพิจ ารณาคัด เลือ กนัก เรีย น นัก ศึก ษา เข้า ศึก ษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปี
การศึกษา ๒๔๖๔ เป็น สิทธิขาดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
๒.๑๐.๒ กรณีน กั เรียน นัก ศึก ษาทีส่ อบผ่านการคัดเลือ ก หากขาดคุณ สมบัติ หรือแสดงความ
เท็จไม่ตรงตามทีก่ ำหนด วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภาจะตัด สิท ธิก ารเข้าศึก ษาทัน ที แม้จะผ่านระบบการคัดเลือก
ทุกขัน้ ตอนเรียบร้อยแล้ว
๒.๑๐.๓ นัก เรีย น นัก ศึก ษาทีไ่ ต้ร บั การคัด เลือ กเข้า ศึก ษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปี
การศึกษา ๒๔๖๔ จะต้องมารายงานคัวต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลา ทีก่ ำหนดในประกาศ หากไม่มาถือ
ว่านักเรียน นักศึกษาสละสิทธิจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม

๒๔๖๔

(นางนงเยาว์ แสนนิา้ เทีย่ ง)
รองผูอ้ ำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผ้อ ำนวยการวิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา

คุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (ไม่มีการสอบแข่งข้น) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียนัตรวิชาชีพ (ปวซ.)
และระดับประกาศนียนัตรวิซาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คุณสมบัติของนักเรียน / นักศึกษาที่มีสิทธึ๋สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปว,ซ. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประเภทวิ-ชา

คหกรรม

สาขาฯ'ชา

สา-ปาฑใเ

แฟชัน่ และสิง่ ทอ

แฟชัน่ ดีไซน์

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ
(ระบบปกติ
และระบบทวิภาคี)

คหกรรมศาสตร์

ธุรกิจดอกไม้และ
งานประดิษฐ์

แก!ก นน้ต เฉพาะสาขางาน
๑ . กำลังศึก ษาอยูใ
่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๕ ภาคเรีย น ไม่ตา่ํ กว่า ๒.0๐
๓. มีความสามารถการวาดรูป หรือตัดเย็บ พิจ ารณาพิเศษ
๑ . กำลังศึก ษาอยูใ
่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๔ ภาคเรีย น ไม่ตา่ํ กว่า ๒.๗๕
๓. หลักสูตร /ท!ท! 5โาฐนรห ?โ๐3โ3๓ คะแนนเฉลีย่ สะสม ๔ ภาคเรียน
ไม่ตาก'วา่ ๒.๔๐ และ คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๒.๔๐
๑. กำลังศึก ษาอยูใ
่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๔ ภาคเรีย น ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๒.๐๐
๓. นำผลงานด้านศิลปะประดิษ ฐ์ม าแสดงในวัน สัม ภาษณ์ (แฟ้มสะสมผลงาน)
กำลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๔ ภาคเรีย น ไม่ตากว่า ๒.๐๐
๓ . นักเรียนหญิงมีความสูงไม่ตากว่า ๑๔๔ เซนติเมตร นํา
้ หนักไม่เกิน ๖๔ กก.
นักเรียนหญิงมีความสูงไม่ตา่ํ กว่า ๑๖๐ เซนติเมตร นํา้ หนักไม่เกิน ๗๐ กก.
๔. บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ
๔. คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ตาก'วา่ ๒.๐๐
๑.

อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว

หมายเหตุ

การโรงแรม

การโรงแรม
(ระบบปกติ
และระบบทวิภาคี)

คุณสมบัตทิ ว่ั ไป

เป็นผูม้ คี วามสนใจทีจ่ ะเข้า
ศึกษาในสาชาวิชาทีส่ มัคร
๒. ผูส้ มัครต้องนำเอกสาร
แสดงผลการเรียนมาแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ์
๓. ผูส
้ มัครต้องนำเอกสาร/
ผลงาน/รางวัล มาแสดงใบวัน่
สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
๑.

การเรียน ระบบปกติ หมายถึง การเรียนเต็มเวลาในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร ๓ ปี และปีกงาน ๑ ภาคเรียน
การเรียน ระบบทวิภาคี หมายถึง การเรียนในสถานศึกษาสัปดาห์ละ ๑ วัน และปีกอาชีพในสถานประกอบการสัปดาห์ละ ๔-๕ วัน(ปีท่ี ๒-๓)
และเมือ่ สำเร็จการศึกษาจะได้รบั ประกาศนียบัตร ผ่านการปีกอาชีพจากสถานประกอบการ

คุณสมบัติของนักเรียน / นักศึกษาที่มีสิทธึ๋สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวข. ที่วิท ยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประ๓ ทวิข า

สาขาวิ'ขา/สาขา งาน
วิจติ รศิลป๋

ศิลปกรรม

การออกแบบ

ออกแบบ'นเิ ทศศิลฟ้

คุณ สมบัต เิ ฉพาะสาขาวิข า
๑. กำลังศึก ษาอยูใ
่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๕ ภาคเรีย น ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๒.๓๐
๓. นำผลงานด้านศิลปะมาแสดงในวัน สัม ภาษณ์
๑. กำลังศึก ษาอยูใ
่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๕ ภาคเรีย น ไม่ตาก'วา่ ๒.๕๐
๓. นำผลงานด้านศิลปะมาแสดงในวันสัมภาษณ์
(แฟัมสะสมผลงาน)
๑. กำลังศึก ษาอยูใ
่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๕ ภาคเรียน ไม,ตํา่ กว่า ๒.๓๐
๓. นำผลงานด้านศิลปะมาแสดงในวันสัมภาษณ์
(จะพิจารณาเป็น พิเศษ)

คุก 'สมน้ต ดํ 'ั เใป

เป็นผูม้ คี วามสนใจทีจ่ ะเข้าศึกษาในสาขาวิชาทีส่ มัคร
๒. ผูส้ มัครต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนมาแสดงในวัน
สัมภาษณ์
๓. ผูส้ มัครต้องนำเอกสาร/ผลงาน/รางวัล มาแสดงในวับ
สอบสัมภาษณ์
๑.

คุณสมบัติของนักเรียน / นักศึกษาที่มีสิทธึ๋สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๔๖๔
!

ระดับ

ประเภทวิข า

สาขาวิช า
อาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
(ระบบปกติ /ระบบทวิภ าคี)
การจัดการธุรกิจอาหาร
สาขางานการจัดการธุรกิจอาหาร
(ระบบปกติ /ระบบทวิภ าคี)

ปวส.

หมายเหตุ

คญถนบัณ ถพาะสาขาวิช า

คุณสมแเไทัว่ ไป

กำลังศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวซ.๓) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๔ ภาคเรียน ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๒.๗๔
๑.

กำลังศึกษาอยูโ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวข.๓) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
คหกรรม
๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๔ ภาคเรียน ไม่ตากว่า ๒.๗๔ ๑. เป็นผูม้ คี วามสนใจทีจ่ ะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่
๑. กำลังศึก ษาอยูใ
่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สมัคร
(ปวซ.๓) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
๒. ผูส้ มัครต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนมา
สาขางานการจัดการงานดอกไม้และงาน ๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๔ ภาคเรียน ไม,ตากว่า ๒.๗๔ แสดงในวันสอบสัมภาษณ์
๓. นำผลงานมาแสดงด้านศิลปะประดิษ ฐ์มาแสดงใน
ประดิษฐ์ (ระบบปกติ)
๓. ผูส
้ มัครต้องนำเอกสาร/ผลงาน/รางวัล มาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์
วันสัมภาษณ์ (แฟ้มสะสมผลงาน)
๑. กำลังศึก ษาอยูใ
่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวซ.๓) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
การโรงแรมและบริการ
๒. คะแนนเฉลีย่ สะสม ๔ ภาคเรียน ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๒.0๐
อุตสาหกรรม
สาขางานการบริการอาหารและเครือ่ งดืม่
มีความสูงไม่ตากว่า ๑๔๔ เซนติเมตร
ท่องเทีย่ ว
(ระบบทวิภาคี)
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๒.๐๐
บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ (ระบบปกติ)
หมายถึง การเรียนเต็มเวลาในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร ๓ ภาคเรียน และผีเกงาน ๑ ภาคเรียน
สาขางานอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี) หมายถึง การเรียนใบสถานศึกษา ๒ ภาคเรียนและผีเกอาชีพในสถานประกอบการ ๒ ภาคเรียน (ปีท่ี ๒)
เมือ่ สำเร็จการศึกษาจะได้รบั ประกาศนียบัตร ผ่านการผีเกอาชีพจากสถานประกอบการ (ปีท่ี ๑)
สาขางานการบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ (ระบบทวิภาคี) หมายถึง การเรียนในสถานศึกษาสัปดาห์ละ ๑ วับ และผีเกอาชีพ'โนสถานประกอบการ สัปดาห์ล ะ ๔ -๔ วับ
และเมือ่ สำเร็จการศึกษาจะได้รบั ประกาศนียบัตร ผ่านการผีเกอาชีพจากสถานประกอบการ
๑.

หนังสือรับรองคุณ สมบัตผิ สู้ มัคร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................-........................................ตำแหน่ง................................
โรงเรียน........................................................... จังหวัด......................................... .โทรศัพท์..........................................
ขอรับรองว่า (นาย/นางสาว)...........................................................................................................................................
มีความประสงค์ เพือ่ เข้าศึกษาต่อโนระบบสิท ธิพ เิ ศษ (โควตา) ประเภทโควตาพิเศษ (ไม่มกี ารสอบแข่ง'ขนั ) ของ
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ในประเภท
0 ผูม้ ผี ลการเรียนดี
0 ผูม้ คี วามสามารถพิเศษ ระบุ............................................................
โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
๑. เปีนนักเรียนกำลังศึกษาอยูในระดับขัน้ 0 มัธยมศึกษาปีท่ี ๓
\3 มัธยมศึกษาปีท่ี ๖
0 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.๓) สาขา.........................
0 อืน่ ๆ..................................................................................
๒. มีศกั ยภาพสามารถศึกษาต่อใน
0 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.)
0 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย
๔. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
๕. รูปถ่ายทีต่ ดิ ไว้ในใบสมัครเปีนรูปถ่ายของผูส้ มัครจริง
๖. ผลการเรียนย้อนหลัง ๕ ภาคเรียน
เกรดเฉลีย่ ประจำภาคเรีย น
ภาคเรีย น/ปีก ารศึก ษา
ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๒
ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๒
ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔
เกรดเฉลีย่ ๕ ภาคเรีย น
ขอรับรองข้อรุ]ลข้างต้นเปีนจริงทุกประการ

1111111111111111

ลงชือ่ ...............................................................
(.

)

นัก เรียน/นักศึก ษา

ลงชือ่ ...............................................................
( .......................................................................................................1. . . . )

หัวหน้างานทะเบียน/ครูประจำชัน้

ลงชือ่ .......................................................................
( .................................................................................)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน............................................
วันที.่ ............. เดือน..................................พ.ศ.......................
ประทับตราสถานศึกษา

ติดรูปถ่าย

เลขประจำตัวผูส้ มัคร
0

ขนาด ๑ นิว้

ข
วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภา
ใบสมัครรอบสิทธิพ เิ ศษ (โควตา) ประ๓ ทโควตาพิเศษ (โม่มกี ารสอบแข่งขัน )
เพือ่ เข้าเรียนต่อ ระตับ ประกาศนียบัต รวิช าชีพ (ปวซ.) ปีก ารศึก ษา ๒๕๖๕

๑. ประวัติล่วบตัว
๑.๑ ขื่อ นาย / บางสาว....................................................นามสกุล.......................................................... .ขื่อเล่น..........
เลขประจำตัวประชาชน □ -□ □ □ □ -□ □ □ □ □ -□ □ -0 เกิดวับที่...........เดือน...............................................พ.ศ..............
สถานที่เกิดจังหวัด............................................เชั้อชาติ..........................................สัญชาติ........................................... .ศาสนา........
กรุ๊ปเลอด.......บํ้าหนัก...................กก. ส่วนสูง............. .ซม. เบอร์โทรสัพที่มือถือ............................. ความสามารถพิเศษ.................
๑.เอ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลชที.่ ........... ซอย...............................หมู.่ ...........ถนน.............................ตำบล/แชวง.
อำเภอ/เขด................................... จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์................................. เลขรหัสประจำบ้าน.......
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
๒.๑ บีดาขื่อ..................................นามสกุล........................................ อาชีพ...............................................เงินเดือน...................
๒.๒ มารดาขื่อ..............................นามสกุล..........................................อาชีพ..............................................เงินเดือน.....................
สถานภาพบิดา - มารดา 0 อยู่ด้วยกัน 0 แยกกันอยู่ 0 หย่าร้าง 0 บิดาหรือมารดาเสืยชีวิต 0 บิดาหรือมารดาแต่งงานใหม่
๒.๓ ผู้ปกครองขื่อ..........................................นามสกุล............................................................ อาชีพ..........................................
รายได้ต่อเดือน.................................................ความสัมพันธ์กับนักศึกษา คือ............................................. เบอร์โทรที่ติดต่อได้......................
๓. ข้อยูลการศึกษา 0 กำลังศึกษาอยู่ไนระดับชั้น........................Xลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนสุดท้าย คือ......................................
0 ล่าเรืจการศึกษาระดับชั้น....................... ถลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือ.................................................................
โรงเรียน..............................................................................ตำบล.............................................อำ๓ อ...............................................................
จังหวัด................................................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรดัพท์........................................................
๔. ข้อยูลการสมัคร 0 ผู้มีผลการเรียนดื เกรดเฉลี่ย..
0 ผูม้ ีความสามารถพิเศษ ระบุ.
๕. ลาชาวิขาที่สมัคร ข้าพเจ้าจะสมัครในสาขาวิชา หำเครื่องหมายถูกต้อง (ห่, ) สาขาที่ต้องการสมัคร ๑ สาขาเห่านั้น
ประเภทวิชา
0 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
0 คืลปกรรม
0 คหกรรม
0 การโรงแรม (ปกติ)
0 วิจิตรศึลบิ
0 แฟชั่นและลี่งทอ (ปกติ)
0 การโรงแรม (ทวิภาคี)
0 ออบแบบนิเทศคืลบิ
0 อาหารและโภชนาการ (ปกติ)
0 การออกแบบ
0 อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
0 อาหารและโภชนาการ (IVแก! 59)
0 ธุรกิจดอกไม้และงาบประดิษฐ์ (ปกติ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างด้นถูกต้องและเบิบความจรีงทุกประการ
ลงขื่อ.......................................................................................... .ผ ู้สมัคร

(ไ-โ—

!—

^

^

........................ )

วับที่............เดือน...............................พ.ศ.........................
หมายเหทุ ๑. เอกสารที่ต้องล่งพร้อมโบสมัครประกอบด้วย ล่าเนาบัตรประจำตัวประขาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร
จากโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๒. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อรักษาสิทธ๊โนการสมัคร
๓. สามารถสมัครได้ คนละ ๑ สาขาวิชา เห่านั้น
๔. สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ งานแบะแนวๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา โทร. ๐๙๗ ๐๙๓ ๒๖๕๘
๕. ล่งใบสมัครภายใน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารการสมัคร (วิทยาลัยๆ ถึอวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
๖. ต้องนำผลงาบทางวิชาชีพไนสาขาที่สมัคร เช่น ผลงานศึลปะที่โด้รับ ผลงานจากการเรียน/โบประกาศนียบัตรการประกวด/การแช่งขัน
มาแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ นำเสนอในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (?0โหั๐ช๐)

เลขประจำตัวผูส้ มัคร
0

ส

ติดรูปถ่าย

^#11

ขนาด ๑ นว
V
**

วิท ยาลัย อาชีว สืก ษาเสาวภา
ใบสมัครรอบสิทธิพ เิ ศษ (โควตา) ประ๓ ทโควตาพิเศษ (ไม่มกี ารสอบแข่งขัน )
เพือ่ เข้าเรียนต่อ ระดับ ประกาศนียบัต รวิช าชีพ ชัน้ สูง (ปวส.) ปีก ารสีก ษา ๒๕๖๔

๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ ซื่อ นาย / บางสาว................................................... .นามสกุล............................. . ...........................ซื่อเล่น..........
เลขประจำตัวประขาขน □ -□ □ □ □ -□ □ □ □ □ -□ □ -0 เกิดวันที่............เดือน,................. ...........................พ.ศ..............
สถานที่เกิดจังหวัด.......................................... .เขั้อ1ขาติ.......................................... สัญขาดื............. ............................ศาสนา........
กรุ๊ปเลือด.........นาหนัก................. กก. ส่วนสูง...............ขม. เบอร์โทรสัพท์มือลือ............................ .ความสามารถพิเศษ................
๑.เอ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที.่ ............ขอย..............................หมู.่ .............ถนน ............................ตำบล/แขวง.
อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์........................ ......... เลขรหัสประจำบ้าน.......
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
๒.๑ บิดาซื่อ.................................นามสกุล..........................................อาขีพ..............................................เงินเดือน...................
๒.๒ มารดาซื่อ..............................นามสกุล......................................... อาชีพ............................................. เงินเดือน....................
สถานภาพบิดา - มารดา 0 อยู่ด้วยกัน 0 แยกกันอยู่ 0 หย่าร้าง 0 บิดาหรือมารดาเลืยชีวิต 0 บิดาหรือมารดาแต่งงานใหม่
๒.๓ ผู้ปกครองซื่อ.......................................... นามสกุล...........................................................อาขีพ...........................................
รายได้ต่อเดือน................................................ .ความสัมพันธ์กับนักศึกษา ดือ.............................................เบอร์โทรที่ดืดต่อได้......................
๓. ข้อยูลการศึกษา 0 กำลังศึกษาอยู่ไนระดับขั้น.......................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนสุดท้าย ดือ......................................
0 สำเร็จการศึกษาระดับขั้น,........................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ดือ.................................................................
โรงเรียน............................................................................. ตำบล.............................................อำเภอ.............................................................
จังหวัด...............................................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรดัพท์........................................................
๔. ข้อมูลการสมัคร 0 ผู้มืผลการเรียนดื เกรดเฉลี่ย.................................................................................................................................
0 ผูม้ ืความสามารถพิเศษ ระบุ................................................................................................................................
๕. สาขาวิขาที่สมัคร ข้าพเจ้าจะสมัครในสาขาวิขา ทำเครื่องหมายถูกต้อง (ง/’) สาขาที่ต้องการสมัคร ๑ สาขาเท่านั้น
ประเภทวิขา
0 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
0 คหกรรม
0 การโรงแรม (ทวิภาคี)
0 อาหารและ'โภชนาการ (ปกติ)
0 อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
0 การจัดการธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
0 ธุรกิจดอกไม้และงาบประดิษฐ์ (ปกติ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงซื่อ..............
(

....................

วันที่............เดือน,

...........................................ผู้สมัคร

โ.™ ™ "” '" ” ” ")
.พ.ศ........................

หมายเหทุ ๑. เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังลือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร
จากโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๒. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกฃ่อง เพื่อรักษาลืทธัโนการสมัคร
๓. สามารถสมัครได้ คนละ ๑ สาขาวิชา เท่านั้น
๔. สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ งานแนะแนวๆ วิทยาลัยอาซื่วศึกษาเสาวภา โทร. ๐๙๗ ๐๙๓ ๒๖๔๘
๔. ส่งใบสมัครภายใน ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔ พร้อมเอกสารการสมัคร (วิทยาลัยๆ ลือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
๖. ต้องนำผลงานทางวิชาชีพในสาขาที่สมัคร เซ่น ผลงานคีลปะพื่โต้รับ ผลงานจากการเรียน/โบประกาศนียบัตรการประกวด/การแซ่^ข้น
มาแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ นำเสนอในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (เว๐โหั01|0)

แบบตอบรับ ใบสมัครการคัดเลือกเป็น นักเรียน นักศึกษา
ระบบสิทธิพเิ ศษ (โควตา) ประเภทโควตาพิเศษ (ใม่มกี ารสอบแข่งขัน ) วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภา
ระดับ ประกาศนิยบัต รวิช าชีพ (ปวซ.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชัน้ สูง (ปวส.)
ประจำปีก ารศึก ษา ๒๕๖๕
โรงเรียน/วิท ยาลัย..........................................................จังหวัด...............................โทรศัพ ท์............................
ดำเนินการรับสมัคร รวบรวมใบสมัคร หลักฐานการสมัคร มีผสู้ มัครจำนวนทัง้ หมด...................... คน ดังนี้
ระดับชัน้ ทีส่ มัคร
ลำดับที่
ซือ่ -นามสทุล
สาขาวิช า
ปวซ.
ปวส.

ขอรับรองว่าข้อมูลทังหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ลงซือ่ ..............................................................
(.............................................................................)

ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการ.........................................................
วันที่......เดือน.................................. พ.ศ.......................
ประทับตราสถานศึกษา
หมายเหตุ

๑. ใบสมัครและแบบตอบรับสามารถถ่ายเอกสารได้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ผผผ.รฟว^.3(ะ.ปา หรือ 1^6เว00เง:งานประขาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชื่วศึกษาเสาวภา

๒. จัดส่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ตัง้ แต่วนั นี้ ถึงวับลุกร์ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายใบเวลา ๑๖.๓0 น. (กรุณาจัดส่งก่อนเวลา
๑๖.๓0 น. ไม่ว ่าจะเป็น ไปรษณีย ์ห รือ ด้ว ยตนเอง วิท ยาลัยฯ ถีอวัน ประทับ ตราไปรษณีย์เป็น สำคัญ ) โปรดแนบมาพร้อมกับ ๑.หนังสือส่ง,
๒.แบบสรุปรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕, ๓.ใบสมัครของนักเรียนทุกคน และ ๔.หนังสือ
รับรองคุณสมบัติผู้สมัคร โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูวุฒิโขตก์ บุศย์ประจง โทร. ๐๙๗ ๐๙๓ ๒๖๕๘

