
ท ศธ 0๖๓๓.๖/ว วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวงับรูพาภริมย์
เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๔

. เรือ่ง การรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษาเพือ่เขา้ศกึษาตอ่เปน็กรณพีเิศษ (โควตา) ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๕

เรยีน ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน,

สิง่ทีส่ง่มาด้วย ๑) ประกาศวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 
๒) ใบสมัคร ระดบั ปวซ., ระดับ ปวส. 
๓) หนังสอืรับรองคุณสมปติี 
๔) แบบสรปุรายซือ่

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

ดว้ย วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา ไดก้ำหนดการรบันกัเรยีน นกัศกึษาเขา้ศกึษาตอ่ในระดบั 
ประกาศนยีบตัรวขิาชพี (ปวซ.) และประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ดว้ยระบบสทิธพิเิศษ (โควตา) 
ประเภทโควตาพเิศษ (ไม่มีการสอบแขง่'ขัน) ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๕ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งโอกาสทาง 
การศกึษาและสนองความตอ้งการเขา้ศกึษาตอ่ทางดา้นวขิาชพีสำหรบันกัเรยีนตามความถนดั และความสนใจ 
อยา่งทัว่ถงึ

ดงันัน้ วทิยาลยัฯ จงึขอความอนเุคราะหส์ถานศกึษาของทา่นพจิารณ าดดัเลอืกนกัเรยีน 
นกัศกึษาทีม่คีณุสมบตัติามประกาศของวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) เพ ือ่เขา้ 
ศกึษาตอ่ในแตล่ะสาขา ทัง้นี ้ใหส้ถานศกึษาสง่ใบสมคัรและแบบสรปุรายซือ่และจำนวนนกัเรยีน (โควตา) 
สง่กลบัมายงัวทิยาลยัฯ ภายในวนัศกุรท์ี ่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๔

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณาดำเนนิการตอ่ไป จกัขอบพระคณุยิง่

ขอแสดงความนบัถอื

(นางนงเยาว ์ แสน,นัา้เทีย่ง)
รองผูอ้ำนวยการ รกัษาการในตำแหนง่ 

ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
ฝา่ยพฒันากจิการนกัเรยีน นกัศกึษา
โทร ๐ ๒๒๒๒ ๑๗๘๖, ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๘๘ ต่อ ๑๓๒
โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๙๗๘๑



ประกาศวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 
เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกนกัเรยีน นกัศกึษา ระบบสทิธพิเิศษ (โควตา)

ประ๓ ทโควตาพเิศษ (โมม่กีารสอบแขง่'ขนั) เพ ือ่เขา้ศกึษาตอ่ระดบัประกาศนยีบตัรวซิาชพี (ปวซ.)
และระดบัประกาศนยืบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ปกีารศกึษา ๒๕๖๕

ดว้ย วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา มนีโยบายจดัสรรโอกาสการเขา้ศกึษาตอ่ในระบบสทิธพิเิศษ (โควตา) 
ประเภทโควตาพเิศษ (โม,มกีารสอบแขง่ขนั) โดยมวีตัถปุระสงค ์ เพือ่สง่เสรมินกัเรยีน นกัศกึษาทีก่ำลงัศกึษาอยูใ่น 
สถานศกึษาสงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน (สพฐ.), สำนกังานคณะกรรมการการศกึษา 
เอกซน (สซ.), สำนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร, สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.), สำนกังาน 
สง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) และโรงเรยีนสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(อปท.) เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศกึษาทีเ่รยีนด ี มคีวามประพฤตดิ ี ไดเ้รยีนตามความถนดัและสนใจสายอาชพีดา้น 
ศลิปกรรม คหกรรมและอตุสาหกรรมการทอ่งเท ีย่ว ในวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา ระดบัประกาศนยีบตัร 
วชิาชพี (ปวซ.) และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ป วส .)ป ระจำป กีารศกึษ า ๒๕๖๕ โดยกำหนด 
หลกัเกณฑก์ารรบันกัเรยีน นกัศกึษา ดงันี ้
๑. ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวซ.)

๑.๑ ประเภททีร่บัสมคัรสอบคดัเลอืก
๑.๑.๑ ประเภทผูม้ผีลการเรยีนดี
๑.๑.๒ ประเภทผูม้คีวามสามารถดา้นทกัษะวชิาการ
๑.๒.๓ ประเภทผูท้ีม่คีวามสามารถดา้นกฬีา
๑.๒.๔ประเภทผูท้ีม่คีวามสามารถดา้นดนตร/ีศลิปะ/นาฏศลิฟ้

๑.๒ ประ๓ ทวซิา/สาขาวซิา/สาซางาน (ระดบั ปวซ.)
ที ่ ประเภทวซิา 1 สาขาวซิา สา'เทงาบ แผนรบัโควสา

๑ ศิลปกรรม
วจิติรศลิปี วจิติรศลิฟ้ ๖๐
การออกแบบ การออกแบบ ๖๐
ออบแบบนเิทศศลิป๋ ออบแบบนเิทศศลิปี ๖๐

๒ คหกรรม

แฟชัน่และสงิทอ แฟช่ันดีไซน์ ๓๐
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ( ^ เท! 5?) ๓๐
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ (ระบบปกต)ิ ๗๐
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ (ระบบทวภิาค)ี ๓๕
คหกรรมศาสตร์ ธรุกจิดอกไมแ้ละงานประดษิฐ์ ๓๐

๓ อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว
การโรงแรม การโรงแรม (ระบบปกต)ิ ๓๐
การโรงแรม การโรงแรม (ระบบทวภิาค)ี ๓๐

รวมระดบั ปวซ. ๔๓๕



๑.๓ คณุสมบตัทิัว่ไปของผูส้มคัรสอบคดัเสอืกท่กุประเภทวชิา
๑.๓.๑ เปน็นกัเรยีนทีก่ำลงัศกึษาอยูข่ัน้มธัยมศกึษาปทีี ่ ๓ และคาดวา่จะสำเรจ็การศกึษาตาม 

หลกัสตูรภายในปกีารศกึษา ๒๕๖๔ จากโรงเรยีนในลงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรือ 
สำนกังานคณ ะกรรมการการศกึษาเอกขน หรอืสำนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร หรอืสำนกังานสง่เสรมิ 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั และตอ้งสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรกอ่นเปดีภาคเรยีนที ่ ๑ 
ปกีารศกึษา ๒๕๖๕ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ของวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภๆ หากไมส่ำเรจ็การศกึษาจะไม ่
มสีทิธเิปน็นกัเรยีนนกัศกึษาของวทิยาลยัอาซวีศกึษาเลาวภๆ และวทิยาลยัฯ จะไมค่นืเงนิใหใ้นกรณใีด  ๆ
ท้ังสิน จะถอืวา่การสมคัรเปน็โมฆะ

๑.๓.๒ ผู้สมัคร มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยมปีระวตั ิ หรอืพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ 
ยาเสพตดิทกุประเภทมากอ่น

๑.๓.๓ ผู้สมัคร มดีวามรกั และศรทัธาในวิชาชพี มจีติใจมุง่พฒันาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
๑.๓.๔ ผูส้มคัรเขา้ศกึษาตอ่ ทกุสาขาวชิา ทัง้เพศขายและเพศหญงิ มสีขุภาพรา่งกายสมบรูณ์

แข็งแรง
๑.๓.๕ ผู้สมัคร มคีวามประพฤตดิ ี มีคุณธรรม และจรยิธรรมอนัดงีาม 
๑.๓.๖ ผูส้มคัร มคีวามเคารพ เลือ่มใส ศรทัธาตอ่สถาบนัชาต ิ ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์

ด้วยความบริสทุธ้ิใจ
๑.๓.๗ มเีจตคตทิีด่ตีอ่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ 
๑.๗.๘ พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามกฎและระเบยีบขอ้บงัคบัของวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 

๑.๔ เงือ่นไขการรบัสมคัร
๑■ ๔.๑ ประเภทผูม้ผีลการเรยีนดี

(๑) ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ๕ ภาคเรยีน (ม.๑, ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรยีนที ่ ๑) ตามที่
แตล่ะสาขาวชิากำหนด

(๒) ตอ้งมแีฟม้ประวัตสิว่นตวั และมแีฟม้สะสมผลงานมาแสดงตอ่คณะกรรมการในวนั
สอบสมัภาษณ์

(๓ )ตอ้งไมต่ดิ๐ , ร,ม ผ.,ชร.,ฃ ส .และฃ ป .ใน ใบ แส ดงผลการเรยีน และตอ้งผา่น  
กิจกรรม ฯลฯ ทกุภาคเรยีน

๑.๔.๒ ประเภทผูม้คีวามสามารถพเิศษ (ทกัษะวชิาการ กฬีา ดนตรี ศลิปะ นาฏศลึบ)ี
(๑) ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ๕ ภาคเรยีน (ม.๑, ม.๒ และ ม.๓ ภาคเรยีนที ่ ๑) ตามที่

แตล่ะสาขาวชิากำหนด
(๒) ตอ้งมแีฟม้ประวตัสิว่นตวั แฟม้สะสมผลงาน และหนงัสอืรบัรองความสามารถ 

พเิศษดา้นทกัษะวชิาการ กฬีา ดนตร ี นาฏศลิป ็ งานประดษิฐ ์ หรอืศลึปะ มาแสดงตอ่คณะกรรมการในวนัสอบ 
สมัภาษณ์

(๓ )ตอ้งไมต่ดิ๐ , ร,มผ.,ชร.,ฃ ส .และฃ ป .ใน ใบ แส ดงผลการเรยีน และตอ้งผา่น
กิจกรรม ฯลฯ ทกุภาคเรยีน

/ ๑.๕ วธิกีาร...



๑.๔ วธการรบสมคร
โรงเรยีนทีผู่ส้มคัรกำลงัศกึษาอยูด่ำเนนิการคดัเลอืกเบือ้งตน้ใหผู้ส้มคัรสง่ใบสมคัร และหลกัฐาน 

การสมคัรใหค้รทู ีร่บัผดิชอบหรอืงานแนะแนวของโรงเรยีนทีผ่ ูส้มคัรศกึษาอยู ่ และนำสง่ใหก้บัทางวทิยาลยั 
อาชวีศกึษาเสาวภา ภายในวนัศกุรท์ี ่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๖ หลกัฐานการสมคัร
๑.๖.๑ ใบสมคัร ทีก่รอกขอ้ความสมบรูณแ์ลว้
๑.๖.๒ รปูถา่ยล ื ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป ตดิรปูถา่ยในหนงัสอืรบัรองคณุสมบตัผิูส้มคัร และ 

ในใบสมัครใหเ้รียบร้อย (จะตอ้งเปน็รปูถา่ยบจีจบุนั ไมเ่กิน ๖ เดอืน)
๑.๖.๓ หนงัลอืรับรองคณุสมบตัผิูส้มคัร จำนวน ๑ ฉบับ 
๑.๖.๔ สา่เนาทะเบยีนบา้นของผูส้มคัร จำนวน ๑ ฉบับ 
๑.๖.๔ สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนของผูส้มคัร จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๖.๖ สำเนาหลกัฐานอืน่  ๆ (ถา้ม)ี เซ่น ใบเปลีย่นซือ่ -  สกลุ, เอกสารการขึน้ทะเบยีนบคุคล 

ตา่งดา้ว แบบรบัรองรายการทะเบยีนราษฎร (ท.ร. ๓๘, ท.ร. ๑๔/ ๑) สำเนาทะเบยีนบา้นนายจา้ง, สำเนาบตัร 
ประจำตัวซึง่ไมม่สีญัชาติไทย เปน็ด้น จำนวน ๑ ฉบับ

*** ผูส้มคัรตอ้งลงซือ่รบัรองวา่เปน็สำเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุฉบบั ***
๑.๗ กำหนดการรบัสมคัร

๑.๗.๑ กรณยีืน่แบบแจง้ความประสงคศ์กึษาตอ่ประ๓ ทโควตาผา่นสถานศกึษา
ว'ิโ'/เกฉใ'/ป ๋ การดำเนนิการ สถาแที่

วนันี ้-  ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔ - โรงเรยีนดำเนนิการรบัสมคัร รวบรวมหลกัฐานการสมคัร 
และสรปุในแบบตอบรบัสง่วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา

- โรงเรยีนทีผู่ส้มคัรเรยีนอยู่

๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๔ - ประกาครายซือ่ผูม้สีทิธสิอบโควตา
- เว็บไซต์ ผ\|(\/ผ.รผเว'ฬ:.ล(ะ.'เ:}า และ 
(โล06ช๐0^ ะ งานประซาสมัพนัธ์ 
วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา

๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๔

- สอบสมัภาษณ ์ (วดัความถนดัตามสาขาวชิาชพี)
- ประกาศรายซือ่ผูท้ ีผ่า่นการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่
- รายงานตวั พรอ้มสง่เอกสารทัง้หมด ระดับช้ัน ปวช.
- มอบตวั พรอ้มชำระเงนิ ระดบัชัน้ ปวซ.

- วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๖๔ - เปดิภาคเรยีนที ่ ๑/ ๒๔๖๔ (อาจมกีารเปลีย่นแปลง) - วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา

/ ๑.๗.๒ กรณยีืน่...



๑.๗.๒ กรณียื่นแบบแจ้งความประสงค์ศ ึกษาต่อประเภทโควตาด้วยตนเอง (โม่ผ่าน
สถานศกึษา)

นกัเรยีนสามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรและเอกสารการสมคัรเพือ่แจง้ความประสงคศ์กึษาตอ่ 
ประเภทโควตาไดด้ว้ยตนเองทีเ่วบ็ไซต ์ ช'V(ะ.ล(ะ.1:เา และ)306130๐^ ะ งานประซาสมัพนัธ ์วทิยาลยั
อาชวีศกึษาเสาวภา จดัเตรยีมเอกสารตามขอ้ ๑.๖ นำสง่ทีง่านแนะแนวฯ ภายในวนัศกุรท์ี ่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๔๖๔ 
เวลา ๑๖.๓๐ น. (เวน้วนัหยดุราชการ)

๑.๘ การรายงานตวั
๑.๘.๑ ผูไ้ดร้บัการตดัเลอืกตามประกาศ จะตอ้งรายงวนตวัเขา้เปน็นกัเรยีน นกัศกึษา ภายใน 

วนัพฤหสับดทีี ่ ๓๐ ธนัวาคม พ .ศ. ๒๕๖๔ ภายใน เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา ผู้ไม่มา 
รายงานตวัตามกำหนดจะถอืวา่ สละสทิธ๋ึ

๑.๘.๒ คา่ใชจ้า่ยในการรายงานตวั (แจง้รายละเอยีดในวนัประกาศผลตดัเลอืก) เม ือ่รายงานตวั
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้วทิยาลยัฯ จะไมค่นืเงนิใหไ้มว่า่กรณใีด  ๆ ท้ังสิน 

๑.๙ หลกัฐานทีต่อ้งเตรยีมมาในวนัรายงานตวั
๑.๙.๑ รปูถา่ยส ิ ขนาด ๑ น้ิว (ถ่ายไวิไม่เกนิ ๖ เดอืน)
๑.๙.๒ สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนชองนกัเรยีน
๑.๙.๓ สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนของบดิา มารดา หรอืผูป้กครอง
๑.๙.๔ สำเนาทะเบยีนบา้นชองนกัเรยีน
๑.๙.๕ สำเนาทะเบยีนบา้นของบดิา มารดา หรือผูป้กครอง

จำนวน ๓ รูป 
จำนวน ๒ ฉบับ 
จำนวน ๒ ฉบับ 
จำนวน ๒ ฉบับ 
จำนวน ๒ ฉบับ

๑.๑๐ การพจิารณาผลการตดัสนิ
๑.๑๐.๑ การพจิารณาตดัเลอืกนกัเรยีน นกัศกึษา เขา้ศกึษาตอ่ ประเภทโควตาพเิศษ ประจำป ี

การศกึษา ๒๕๖๕ เปน็สทิธชิาดของวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
๑.๑๐.๒ กรณนีกัเรยีน นกัศกึษาทีส่อบผา่นการตดัเลอืก หากชาดคณุสมบตั ิ หรอืแสดงความ 

เทจ็ไมต่รงตามทีก่ำหนด วทิยาลยัอาชวีศกึาเสาวภาจะตดัสทิธกิารเขา้ศกึษาทนัท ี แมจ้ะผา่นระบบการตดัเลอืก 
ทกุขัน้ตอนเรยีบรอ้ยแลว้

๑.๑๐.๓  นกัเรยีน นกัศกึษาทีไ่ตร้บัการตดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ ประเภทโควตาพเิศษ ประจำป ี
การศกึษา ๒๕๖๕ จะตอ้งมารายงานตวัตอ่คณะกรรมการ ตามวนั เวลา ทีก่ำหนดในประกาศ หากไมม่าถอืวา่ 
นกัเรยีน นกัศกึษาสละสทิธจิะเรยีกร้องสทิธใิด  ๆ มิไต้

๒. ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีขัน้สงู (ปวส.)
๒.๑ ประเภททีร่บัสมคัรสอบตดัเลอืก

๒.๑.๑ ประเภทผูม้ผีลการเรยีนดี
๒.๑.๒ ประเภทผูม้คีวามสามารถพเิศษ
๒.๑.๓ ประเภทผูท้ีม่คีวามสามารถตา้นกฬีา
๒.๑.๔ ประเภทผูท้ีม่คีวามสามารถตา้นดนตร/ีศลึปะ/นาฏศลิบ้

/ ๒.๒ ประ๓ ทวซิา...



๒.๒ ประ๓ ทวซิา/สาขาวชิา/สาขางาน (ระดบั ปวส.)
ที ประเภทาข ไ สาขาวชิา สาขางาน แผนรชัโควตา

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ (ระบบปกติ) ๓๐

๑ คหกรรม
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ (ระบบทวภิาค)ี ๓๐
การจดัการธรุกจิอาหาร การจดัการธรุกจิอาหาร (ระบบทวิภาค)ี ๒๐
การบรหิารงานคหกรรมศาสตร์ การจดัการงานดอกไมแ้ละงานประดษิฐ์ ๒๐

๒ อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว การโรงแรม บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ (ระบบทวิภาค)ี ๒๐
รวม'ระดบั ปวส. I ๑๒๐

๒.๓ คณุสมบตัทิัว่ไปของผูส้มคัรสอบดดัเลอืกทกุประ๓ ทวซิา
๒.๓.๑ เป น็ น กั เรยีน ท ีก่ำลงัศกึษ าอย ูช่ ัน้ ม ธัยมศกึษ าป ที ี ่ ๖ (ม .๖) ห รอื เท ยีบ เท า่ หรอื 

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวข.) และคาดวา่จะสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรภายในปกีารศกึษา ๒๕๖๔ จาก 
สถานศกึษาในลงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน หรอืสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกซน 
หรอืสำนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร หรอืสำนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
หรอืสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา และตอ้งสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรกอ่นเปดีภาคเรยีนท ี ่ ๑ 
ปกีารศกึษา ๒๕๖๕ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ของวทิยาลยัอาชวีศกึษาเลาวภๆ หากไมส่ำเรจ็การศกึษาจะไม ่
มสีทิธเิปน็นกัเรยีน นกัศกึษาของวทิยาลยัอๆซวีศกึษาเสาวภๆ และวทิยาลยัฯ จะไมค่นืเงนิใหใ้นกรณใีด  ๆ
ท้ังสิน จะถอืวา่การสมคัรเปน็โมฆะ

๒.๓.๒ ผู้สมัคร มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย ไมเ่คยมปีระวตั ิ หรอืพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ 
ยาเสพตดิทกุประเภทมากอ่น

๒.๓.๓ ผู้สมัคร มคีวามรกั และศรทัธาในวิชาชพี มจีติใจมุง่พฒันาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
๒.๓.๔ ผูส้มคัรเขา้ศกึษาตอ่ ทกุสาขาวชิา ทัง้เพศชายและเพศหญงิ มสีขุภาพรา่งกายสมบรูณ์

แข็งแรง
๒.๓.๕ ผู้สมัคร มคีวามประพฤตดิ ี มคุีณธรรม และจรยิธรรมอนัดงีาม 
๒.๓.๖ ผูส้มคัร มคีวามเคารพ เลือ่มใส ศรทัธาตอ่สถาบนัชาต ิ ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์

ด้วยความบริสทุธ้ีใจ
๒.๓.๗ มเีจตคตทิีด่ตีอ่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ 
๒.๗.๘ พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามกฎและระเบยีบขอ้บงัคบัของวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 

๒.๔ เงือ่นไขการรบัสมคัร
๒.๔.๑ ประเภทผูม้ผีลการเรยีนดี

(๑) ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ๕ ภาคเรยีน (ม.๔, ม.๕ และ ม.๖ ภาคเรยีนที ่ ๑) หรือ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ๕ ภาคเรยีน (ปวซ.๑, ปวซ.๒, และปวซ.๓ ภาคเรยีนที ่ ๑) ตามทีแ่ตล่ะสาขาวชิากำหนด 

(๒) ตอ้งมแีฟม้ประวัตสิว่นตวั และมแีฟม้สะสมผลงานมาแสดงตอ่คณะกรรมการในวนั
สอบสมัภาษณ์

(๓ )ต้องไม,ต ดิ ๐ , ร,ม ผ.,ชร.,ฃ ส .และฃ ป .ใน ใบ แส ดงผลการเรยีน และตอ้งผา่น
กิจกรรม ฯลฯ ทกุภาคเรยีน

/ ๒.๔.๒ ประ๓ ทผู.้..



๒.๔.๒ ประเภทผูม้คีวามสามารถพเิศษ (ทกัษะวชิาการ กฬีา ดนตรี ศลิปะ นาฏสลิ!])
(๑) ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ๔ ภาคเรยีน (ม.๔, ม.๔ และ ม.๖ ภาคเรยีนที ่ ๑) หรือ 

ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ๔ ภาคเรยีน (ปวซ.๑, ปวฃ.๒, และปวข.๓ ภาคเรยีนที ่ ๑) ตามทีแ่ต'ละสาขาวซิากำหนด 
(๒) ต อ้งมแีฟ ม้ป ระวตั สิ ว่น ตวั และม แีฟ ม้ ส ะส ม ผลงาน และห น งัส อืรบั รอง 

ความสามารถพเิศษตา้นกฬีา ดนตรี งานประดษิฐ ์หรอืดลิปะมาแสดงตอ่คณะกรรมการในวนัสอบสมัภาษณ์
(๓ )ตอ้งไมติ่ด ๐ , ร , ม ผ . , ข ร . , ฃ ส .  และฃป.ในใบแสดงผลการเรยีน และตอ้งผา่น 

กิจกรรม ฯลฯ ทกุภาคเรยีน 
๒.๕ วธิกีารรบัสมคัร

โรงเรยีนทีผู่ส้มคัรกำลงัศกึษาอยูด่ำเนนิการคดัเลอืกเบือ้งตน้ใหผู้ส้มคัรสง่ใบสมคัร และหลกัฐาน 
การสมคัรใหค้รทู ีร่บัผดิซอบหรอืงานแนะแนวของโรงเรยีนทีผ่ ูส้มคัรศกึษาอยู ่ และนำสง่ใหก้บัทางวทิยาลยั 
อาซวีศกึษาเสาวภา ภายในวนัศกุรท์ี ่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๔๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

๒.๖ หลกัฐานการสมคัร
๒.๖.๑ ใบสมัคร ทีก่รอกขอ้ความสมบรูณแ์ลว้
๒.๖.๒ รปูถา่ยขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป ตดิรปูถา่ยในหนงัสอืรบัรองคณุสมนตัผิูส้มคัร และใน 

ใบสมคัรใหเ้รยีบรอ้ย (จะตอ้งเปน็รปูถา่ยบจีจบุนั ไมเ่กิน ๖ เดอืน)
๒.๖.๓ หนงัสอืรับรองคุณสมบติัผูส้มคัร จำนวน ๑ ฉบับ 
๒.๖.๔ สำเนาทะเบยีนบา้นซองผูส้มคัร จำนวน ๑ ฉบับ 
๒.๖.๔ สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนของผูส้มคัร จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๖.๖ สำเนาหลกัฐานอืน่  ๆ (ถา้ม)ี เซ่น ใบเปลีย่นซือ่ -  สกลุ, เอกสารการขึน้ทะเบยีนบคุคล 

ตา่งดา้ว, แบบรบัรองรายการทะเบยีนราษฎร ์ (ท.ร. ๓๘, ท.ร. ๑๔/ ๑) สำเนาทะเบยีนบา้นนายจา้ง สำเนาบตัร 
ประจำตัวซึง่ไมม่ลีญัซาติไทย เปน็ตน้ จำนวน ๑ ฉบับ

*** ผูส้มคัรตอ้งลงซือ่รบัรองวา่เปน็สำเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุฉบบั ***
๒.๗ กำหนดวนัรบัสมคัร/เวลาสอบ

๒.๗.๑ กรณยีืน่แบบแจง้ความประสงคศ์กึษาตอ่ประ๓ ทโควตาผา่นสถานศกึษา
วนั/เกกีบ/บ ี การดำเนนิการ สก'ไนห

วนันี ้-  ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔
- โรงเรยีนดำเนนิการรบัสมคัร รวบรวมหลกัฐานการสมคัร 
และสรปุในแบบตอบรบัสง่วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา

- โรงเรยีนทีผู่ส้มคัรเรยีนอยู่

๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๔ - ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธสิอบโควตา
- เว็บไซต์ พ ผ ผ .รผ ๖V(ะ.ล(ะ.■ ชา และ 
1โ306ช๐อ^ ะ งานประซาสมัพนัธ์ 
วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา

๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๔

- สอบสมัภาษณ ์ (วดัความถนดัตามสาขาวซิาชพี)
- ประกาศรายซือ่ผูท้ ีผ่า่นการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่
- รายงานตวั พรอ้มสง่เอกสารทัง้หมด ระดับซ้ัน ปวส.
- มอบตวั พร้อมซ0าระเงนิ ระดับ'ซน ปวส.

- วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๖๔ - เปดิภาคเรยีนที ่ ๑/ ๒๔๖๔ (อาจมกีารเปลีย่นแปลง) - วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
/ ๒.๗.๒ กรณยีืน่...



๒.๗.๒ กรณียื่นแบบแจ้งความประสงค์ศ ึกษาต่อประเภทโควตาด้วยตนเอง (ไม่ผ่าน
สถานศกึษา)

นกัเรยีนสามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรและเอกสารการสมคัรเพือ่แจง้ความประสงคศ์กึษาตอ่ 
ประเภทโควตาไดด้ว้ยตนเองทีเ่วบ็ไซต ์ผพผ.รฬว'\^.30.*1า และ!0๔6เว๐๐^ ะ งานประซาสมัพนัธ ์วทิยาลยั 
อาชวีศกึษาเสาวภา จดัเตรยีมเอกสารตามขอ้ ๒.๖ นำสง่ทีง่านแนะแนวฯ ภายในวนัศกุรท์ี ่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๔๖๔ 
เวลา ๑๖.๓๐ น. (เวน้วนัหยดุราซการ)

๒.๘ การรายงานตวั
๒.๘.๑ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกตามประกาศ จะตอ้งรายงานตวัเขา้เปน็นกัเรยีน นกัศกึษา ภายใน 

วนัพฤหสับดทีี ่ ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ภายใน เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา ผู้ไม่มา 
รายงานตวัตามกำหนดจะถอืวา่ สละสิทธ๋ึ

๒.๘.๒ คา่ใขจ้า่ยในการรายงานตวั (แจง้รายละเอยีดในวนัประกาศผลคดัเลอืก) เม ือ่รายงานตวั
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้วทิยาลยัฯ จะไมค่นืเงนิใหไ้มว่า่กรณใีด  ๆ ท้ังสิน 

๒.๙ หลกัฐานทีต่อ้งเตรยีมมาในวนัรายงานตวั
๒.๙.๑ รปูถา่ยส ี ขนาด ๑ น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกนิ ๖ เดอืน)
๒.๙.๒ สำเนาบตัรประจำควัประซาขนของนกัเรยีน
๒.๙.๓ สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนของบดิา มารดา หรอืผูป้กครอง
๒.๙.๔ สำเนาทะเบยีนบา้นของนกัเรยีน
๒.๙.๔ สำเนาทะเบยีนบา้นของบดิา มารดา หรอืผูป้กครอง

จำนวน ๓ รูป 
จำนวน ๒ ฉบับ 
จำนวน ๒ ฉบับ 
จำนวน ๒ ฉบับ 
จำนวน ๒ ฉบับ

๒.๑๐ การพจิารณาผลการตดัสนิ
๒ .๑๐.๑ การพจิารณ าคดัเลอืกนกัเรยีน นกัศกึษา เขา้ศกึษาตอ่ ประเภทโควตา ประจำป ี

การศกึษา ๒๔๖๔ เปน็สทิธขิาดของวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
๒.๑๐.๒ กรณนีกัเรยีน นกัศกึษาทีส่อบผา่นการคดัเลอืก หากขาดคณุสมบตั ิ หรอืแสดงความ 

เทจ็ไมต่รงตามทีก่ำหนด วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภาจะตดัสทิธกิารเขา้ศกึษาทนัท ี แมจ้ะผา่นระบบการคดัเลอืก
ทกุขัน้ตอนเรยีบรอ้ยแลว้

๒ .๑๐.๓ นกัเรยีน น กัศกึษาท ีไ่ตร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ ประเภทโควตา ประจำป ี
การศกึษา ๒๔๖๔ จะตอ้งมารายงานควัตอ่คณะกรรมการ ตามวนั เวลา ทีก่ำหนดในประกาศ หากไมม่าถอื 
วา่นกัเรยีน นกัศกึษาสละสทิธจิะเรยีกร้องสทิธใิด  ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันท่ี ธันวาคม ๒๔๖๔

(นางนงเยาว ์ แสนนิา้เทีย่ง)
รองผูอ้ำนวยการ รกัษาการในตำแหนง่ 
ผอ้ำนวยการวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา



คุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) 

ประ๓ ทโควตาพิเศษ (ไม่มีการสอบแข่งข้น) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียนัตรวิชาชีพ (ปวซ.)

และระดับประกาศนียนัตรวิซาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕



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

ประเภทว-ิชา สาขาฯ'ชา สา-ปาฑใเ แก!ก นนต้เฉพาะสาขางาน คณุสมบตัทิัว่ไป

คหกรรม

แฟช่ันและส่ิงทอ แฟช่ันดีไซน์
๑. กำลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่ ๓ 
๒. คะแนนเฉลีย่สะสม ๕ ภาคเรยีน ไมต่ํา่กวา่ ๒.0๐ 
๓. มคีวามสามารถการวาดรปูหรอืตดัเยบ็ พจิารณาพเิศษ

๑. เปน็ผูม้คีวามสนใจทีจ่ะเขา้ 
ศกึษาในสาชาวชิาทีส่มคัร 
๒. ผูส้มคัรตอ้งนำเอกสาร 
แสดงผลการเรยีนมาแสดงในวนั 
สอบสมัภาษณ ์
๓. ผูส้มคัรตอ้งนำเอกสาร/
ผลงาน/รางวลั มาแสดงใบวัน ่
สอบสมัภาษณ ์(ถา้ม)ี

อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ 

(ระบบปกติ 
และระบบทวภิาค)ี

๑. กำลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่ ๓ 
๒. คะแนนเฉลีย่สะสม ๔ ภาคเรยีน ไมต่ํา่กวา่ ๒.๗๕ 
๓. หลักสูตร /ท!ท! 5โาฐนรห ?โ๐3โ3๓  คะแนนเฉลีย่สะสม ๔ ภาคเรยีน 

ไมต่าก'วา่ ๒.๔๐ และ คะแนนวชิาภาษาองักฤษ ไมต่ํา่ก'วา่ ๒.๔๐

คหกรรมศาสตร์
ธุรกิจดอกไม้และ 

งานประดิษฐ์

๑. กำลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่ ๓
๒. คะแนนเฉลีย่สะสม ๔ ภาคเรยีน ไมต่ํา่ก'วา่ ๒.๐๐
๓. นำผลงานดา้นศลิปะประดษิฐม์าแสดงในวนัสมัภาษณ ์ (แฟม้สะสมผลงาน)

อุตสาหกรรม 
ทอ่งเทีย่ว

การโรงแรม
การโรงแรม 
(ระบบปกติ 

และระบบทวภิาค)ี

๑. กำลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่ ๓
๒. คะแนนเฉลีย่สะสม ๔ ภาคเรยีน ไมต่ากวา่ ๒.๐๐
๓. นกัเรยีนหญงิมคีวามสงูไมต่ากวา่ ๑๔๔ เซนตเิมตร นํา้หนกัไมเ่กนิ ๖๔ กก.

นกัเรยีนหญงิมคีวามสงูไมต่ํา่กวา่ ๑๖๐ เซนตเิมตร นํา้หนกัไมเ่กนิ ๗๐ กก. 
๔. บคุลกิภาพด ีมใีจรกัในงานบรกิาร 
๔. คะแนนวชิาภาษาองักฤษ ไมต่าก'วา่ ๒.๐๐

หมายเหต ุ การเรยีน ระบบปกติ หมายถงึ การเรยีนเตม็เวลาในสถานศกึษาตลอดหลกัสตูร ๓ ปี และปกีงาน ๑ ภาคเรยีน
การเรยีน ระบบทวภิาค ี หมายถงึ การเรยีนในสถานศกึษาสปัดาหล์ะ ๑ วัน และปกีอาชพีในสถานประกอบการสปัดาหล์ะ ๔-๕ วัน(ปีท่ี ๒-๓)

และเมือ่สำเรจ็การศกึษาจะไดร้บัประกาศนยีบตัร ผา่นการปกีอาชพีจากสถานประกอบการ



คุณสมบัติของนักเรียน /  นักศึกษาที่มีสิทธึ๋สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวข. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประ๓ ทวขิา สาขาว'ิขา/สาขา งาน คณุสมบตัเิฉพาะสาขาวขิา คกุ'สมนต้ดํ'ัเใป

ศิลปกรรม

วจิติรศลิป๋
๑. กำลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่ ๓ 
๒. คะแนนเฉลีย่สะสม ๕ ภาคเรยีน ไม่ต่ําก'วา่ ๒.๓๐ 
๓. นำผลงานดา้นศลิปะมาแสดงในวนัสมัภาษณ์

๑. เปน็ผูม้คีวามสนใจทีจ่ะเขา้ศกึษาในสาขาวชิาทีส่มคัร 
๒. ผูส้มคัรตอ้งนำเอกสารแสดงผลการเรยีนมาแสดงในวนั 

สมัภาษณ์
๓. ผูส้มคัรตอ้งนำเอกสาร/ผลงาน/รางวลั มาแสดงในวับ 

สอบสมัภาษณ์

การออกแบบ

๑. กำลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่ ๓ 
๒. คะแนนเฉลีย่สะสม ๕ ภาคเรยีน ไม่ตาก'วา่ ๒.๕๐ 
๓. นำผลงานดา้นศลิปะมาแสดงในวนัสมัภาษณ ์

(แฟมัสะสมผลงาน)

ออกแบบ'นเิทศศิลฟ้

๑. กำลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่ ๓ 
๒. คะแนนเฉล่ียสะสม ๕ ภาคเรยีน ไม,ตํา่กวา่ ๒.๓๐ 
๓. นำผลงานดา้นศลิปะมาแสดงในวนัสมัภาษณ ์

(จะพจิารณาเปน็พเิศษ)



คุณสมบัติของนักเรียน /  นักศึกษาที่มีสิทธึ๋สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๔๖๔
! ระดับ ประเภทวขิา สาขาวชิา คญถนบณัถพาะสาขาวชิา คณุสมแเไทัว่ไป

ปวส.

คหกรรม

อาหารและโภชนาการ 
สาขางานอาหารและโภชนาการ 

(ระบบปกต ิ/ระบบทวภิาค)ี

๑. กำลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 
(ปวซ.๓) หรอืระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๖)
๒. คะแนนเฉลีย่สะสม ๔ ภาคเรยีน ไมต่ํา่ก'วา่ ๒.๗๔

๑. เปน็ผูม้คีวามสนใจทีจ่ะเขา้ศกึษาในสาขาวชิาที ่
สมัคร
๒. ผูส้มคัรตอ้งนำเอกสารแสดงผลการเรยีนมา 
แสดงในวันสอบสมัภาษณ ์
๓. ผูส้มคัรตอ้งนำเอกสาร/ผลงาน/รางวลั มาแสดง 
ในวันสอบสมัภาษณ์

การจดัการธรุกจิอาหาร 
สาขางานการจดัการธรุกจิอาหาร 

(ระบบปกติ /ระบบทวภิาค)ี

๑. กำลงัศกึษาอยูโ่นระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 
(ปวข.๓) หรอืระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๖)
๒. คะแนนเฉลีย่สะสม ๔ ภาคเรยีน ไมต่ากวา่ ๒.๗๔

การบรหิารงานคหกรรมศาสตร ์
สาขางานการจดัการงานดอกไมแ้ละงาน 

ประดษิฐ ์(ระบบปกต)ิ

๑. กำลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 
(ปวซ.๓) หรอืระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๖)
๒. คะแนนเฉลีย่สะสม ๔ ภาคเรยีน ไม,ตากวา่ ๒.๗๔ 
๓. นำผลงานมาแสดงดา้นศลิปะประดษิฐม์าแสดงใน 
วนัสมัภาษณ ์ (แฟม้สะสมผลงาน)

อุตสาหกรรม 
ทอ่งเทีย่ว

การโรงแรมและบรกิาร 
สาขางานการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

(ระบบทวภิาค)ี

๑. กำลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 
(ปวซ.๓) หรอืระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๖)
๒. คะแนนเฉลีย่สะสม ๔ ภาคเรยีน ไมต่ํา่ก'วา่ ๒.0๐ 

มคีวามสงูไมต่ากวา่ ๑๔๔ เซนตเิมตร 
คะแนนวชิาภาษาองักฤษ ไมต่ํา่ก'วา่ ๒.๐๐ 
บคุลกิภาพด ี มใีจรกัในงานบรกิาร

หมายเหต ุ สาขางานอาหารและโภชนาการ (ระบบปกต)ิ หมายถงึ การเรยีนเตม็เวลาในสถานศกึษาตลอดหลกัสตูร ๓ ภาคเรยีน และผีเกงาน ๑ ภาคเรยีน
สาขางานอาหารและโภชนาการ (ระบบทวภิาค)ี หมายถงึ การเรยีนใบสถานศกึษา ๒ ภาคเรยีนและผเีกอาชพีในสถานประกอบการ ๒ ภาคเรยีน (ปีท่ี ๒)
เมือ่สำเรจ็การศกึษาจะไดร้บัประกาศนยีบตัร ผ่านการผีเกอาชพีจากสถานประกอบการ (ปีท่ี ๑)
สาขางานการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ (ระบบทวภิาค)ี หมายถงึ การเรยีนในสถานศกึษาสปัดาหล์ะ ๑  วับ และผีเกอาชีพ'โนสถานประกอบการ สปัดาหล์ ะ  ๔ -๔  วับ 
และเมือ่สำเรจ็การศกึษาจะไดร้บัประกาศนยีบตัร ผ่านการผีเกอาชพีจากสถานประกอบการ



หนงัสอืรบัรองคณุสมบตัผิูส้มคัร
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)................................... .-........................................ตำแหนง่................................

โรงเรยีน........................................................... จงัหวดั......................................... .โทรศัพท.์.........................................
ขอรับรองว่า (นาย/นางสาว)...........................................................................................................................................
มคีวามประสงค ์ เพือ่เขา้ศกึษาตอ่โนระบบสทิธพิเิศษ (โควตา) ประเภทโควตาพเิศษ (ไม่มีการสอบแขง่'ขัน) ของ 
วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๕ในประเภท 

0  ผูม้ผีลการเรยีนดี
0  ผูม้คีวามสามารถพเิศษ ระบุ............................................................

โดยมคีณุสมบตัดิงันี้
๑. เปนีนกัเรยีนกำลงัศกึษาอยใูนระดบัขัน้ 0  มธัยมศกึษาปทีี ่ ๓

\3  มธัยมศกึษาปทีี ่ ๖
0  ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวซ.๓) สาขา.........................
0  อ่ืนๆ..................................................................................

๒. มศีกัยภาพสามารถศกึษาตอ่ใน 0  ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวซ.)
0  ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.)

๓. มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย 
๔. มคีวามรกัและศรทัธาในวชิาชพี 
๕. รปูถา่ยทีต่ดิไว้ในใบสมคัรเปนีรปูถา่ยของผูส้มคัรจรงิ 
๖. ผลการเรยีนยอ้นหลงั ๕ ภาคเรยีน

ภาคเรยีน/ปกีารศกึษา เกรดเฉลีย่ประจำภาคเรยีน
ภาคเรยีนที ่ ๑/ ๒๕๖๒
ภาคเรยีนที ่ ๒/ ๒๕๖๒
ภาคเรยีนที ่ ๑/ ๒๕๖๓
ภาคเรยีนที ่ ๒/ ๒๕๖๓
ภาคเรยีนที ่ ๑/ ๒๕๖๔

เกรดเฉลีย่ ๕ ภาคเรยีน

ขอรับรองขอ้ร]ุลขา้งตน้เปนีจริงทกุประการ

ลงชือ่............................................................... ลงชือ่...............................................................
( .1111111111111111)  ( .......................................................................................................1. . . . )

นกัเรยีน/นกัศกึษา หวัหนา้งานทะเบยีน/ครปูระจำชัน้

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

ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน............................................
วันที่.............. เดอืน.................................. พ.ศ.......................

ประทบัตราสถานศกึษา



เลขประจำตวัผูส้มคัร

0 ข
วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา

ตดิรปูถา่ย 

ขนาด ๑ น้ิว

ใบสมคัรรอบสทิธพิเิศษ (โควตา) ประ๓ ทโควตาพเิศษ (โมม่กีารสอบแขง่ขนั)
เพ ือ่เขา้เรยีนตอ่ระตบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวซ.) ปกีารศกึษา ๒๕๖๕

๑. ประวัติล่วบตัว
๑.๑ ข่ือ นาย /  บางสาว....................................................นามสกุล.......................................................... .ข่ือเล่น..........

เลขประจำตัวประชาชน □ -□ □ □ □ -□ □ □ □ □ -□ □ -0 เกิดวับที่...........เดือน............................................... พ.ศ..............
สถานท่ีเกิดจังหวัด............................................เช้ัอชาติ..........................................สัญชาติ........................................... .ศาสนา........
กรุ๊ปเลอด....... บ้ําหนัก...................กก. ส่วนสูง............. .ซม. เบอร์โทรสัพท่ีมือถือ............................. ความสามารถพิเศษ.................

๑.เอ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลชท่ี............ ซอย...............................หมู่............ ถนน.............................ตำบล/แชวง.
อำเภอ/เขด................................... จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์................................. เลขรหัสประจำบ้าน.......

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
๒.๑ บีดาข่ือ..................................นามสกุล........................................ อาชีพ...............................................เงินเดือน...................
๒.๒ มารดาข่ือ..............................นามสกุล......................................... .อาชีพ..............................................เงินเดือน.....................

สถานภาพบิดา -  มารดา 0  อยู่ด้วยกัน 0  แยกกันอยู่ 0  หย่าร้าง 0  บิดาหรือมารดาเสืยชีวิต 0  บิดาหรือมารดาแต่งงานใหม่
๒.๓ ผู้ปกครองข่ือ......................................... .นามสกุล............................................................ อาชีพ..........................................

รายได้ต่อเดือน................................................ .ความสัมพันธ์กับนักศึกษา คือ............................................. เบอร์โทรท่ีติดต่อได้......................

๓. ข้อยูลการศึกษา 0  กำลังศึกษาอยู่ไนระดับช้ัน........................Xลการเรียนเฉล่ียสะสมภาคเรียนสุดท้าย คือ......................................
0  ล่าเรืจการศึกษาระดับชั้น....................... ถลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือ.................................................................

โรงเรียน..............................................................................ตำบล.............................................อำ๓ อ...............................................................
จังหวัด................................................................................รหัสไปรษณีย์................................ .โทรดัพท์........................................................

๔. ข้อยูลการสมัคร 0  ผู้มีผลการเรียนดื เกรดเฉล่ีย..
0  ผู้มีความสามารถพิเศษ ระบุ.

๕. ลาชาวิขาที่สมัคร ข้าพเจ้าจะสมัครในสาขาวิชา หำเครื่องหมายถูกต้อง (ห่, ) สาขาที่ต้องการสมัคร ๑ สาขาเห่านั้น
ประเภทวิชา

0  คหกรรม 0  คืลปกรรม 0  อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
0  แฟช่ันและล่ีงทอ (ปกติ) 0  วิจิตรศึลบิ 0  การโรงแรม (ปกติ)
0  อาหารและโภชนาการ (ปกติ) 0  ออบแบบนิเทศคืลบิ 0  การโรงแรม (ทวิภาคี)
0  อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) 0  การออกแบบ
0  อาหารและโภชนาการ (IVแก! 59)
0  ธุรกิจดอกไม้และงาบประดิษฐ์ (ปกติ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างด้นถูกต้องและเบิบความจรีงทุกประการ
ลงข่ือ.......................................................................................... . ผ ู้สมัคร

(ไ-โ— ! — ^ ^ ........................ )
วับที่............เดือน...............................พ.ศ.........................

หมายเหทุ ๑. เอกสารที่ต้องล่งพร้อมโบสมัครประกอบด้วย ล่าเนาบัตรประจำตัวประขาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร 
จากโรงเรียนท่ีผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๒. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพ่ือรักษาสิทธ๊โนการสมัคร 
๓. สามารถสมัครได้ คนละ ๑  สาขาวิชา เห่าน้ัน
๔. สอบถามรายละเอียดเพ่ืมเติมเก่ียวกับการสมัครได้ท่ี งานแบะแนวๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา โทร. ๐๙๗ ๐๙๓ ๒๖๕๘ 
๕. ล่งใบสมัครภายใน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารการสมัคร (วิทยาลัยๆ ถึอวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
๖. ต้องนำผลงาบทางวิชาชีพไนสาขาท่ีสมัคร เช่น ผลงานศึลปะท่ีโด้รับ ผลงานจากการเรียน/โบประกาศนียบัตรการประกวด/การแช่งขัน 
มาแสดงในวันท่ีสอบสัมภาษณ์ นำเสนอในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (?0โหั๐ช๐)



เลขประจำตวัผูส้มคัร ตดิรปูถา่ย^#11 V
* *

0 ส ขนาด ๑ นว
วทิยาลยัอาชวีสกืษาเสาวภา

ใบสมคัรรอบสทิธพิเิศษ (โควตา) ประ๓ ทโควตาพเิศษ (ไมม่กีารสอบแขง่ขนั) 
เพ ือ่เขา้เรยีนตอ่ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ปกีารสกีษา ๒๕๖๔

๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ ซ่ือ นาย /  บางสาว................................................... .นามสกุล............................. .

เลขประจำตัวประขาขน □ -□ □ □ □ -□ □ □ □ □ -□ □ -0 เกิดวันท่ี............เดือน,................ .
สถานท่ีเกิดจังหวัด.......................................... .เข้ัอ1ขาต.ิ......................................... สัญขาดื.............
กรุ๊ปเลือด.........นาหนัก................. กก. ส่วนสูง...............ขม. เบอร์โทรสัพท์มือลือ........................... .

๑.เอ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี.............ขอย..............................หมู่..............ถนน
อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์........................

........................... ซ่ือเล่น..........

...........................พ.ศ..............

........................... .ศาสนา........

.ความสามารถพิเศษ................

........................... .ตำบล/แขวง.

......... เลขรหัสประจำบ้าน.......

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
๒.๑ บิดาซ่ือ.................................นามสกุล..........................................อาขีพ..............................................เงินเดือน...................
๒.๒ มารดาซ่ือ............................. .นามสกุล......................................... อาชีพ............................................. เงินเดือน....................

สถานภาพบิดา -  มารดา 0  อยู่ด้วยกัน 0  แยกกันอยู่ 0  หย่าร้าง 0  บิดาหรือมารดาเลืยชีวิต 0  บิดาหรือมารดาแต่งงานใหม่
๒.๓ ผู้ปกครองซ่ือ.......................................... นามสกุล...........................................................อาขีพ...........................................

รายได้ต่อเดือน................................................ .ความสัมพันธ์กับนักศึกษา ดือ.............................................เบอร์โทรท่ีดืดต่อได้......................

๓. ข้อยูลการศึกษา 0  กำลังศึกษาอยู่ไนระดับข้ัน.......................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนสุดท้าย ดือ......................................
0  สำเร็จการศึกษาระดับขั้น,....................... .ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ดือ.................................................................

โรงเรียน............................................................................. ตำบล.............................................อำเภอ.............................................................
จังหวัด...............................................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรดัพท.์.......................................................

๔. ข้อมูลการสมัคร 0  ผู้มืผลการเรียนดื เกรดเฉล่ีย.................................................................................................................................
0  ผู้มืความสามารถพิเศษ ระบุ................................................................................................................................

๕. สาขาวิขาที่สมัคร ข้าพเจ้าจะสมัครในสาขาวิขา ทำเครื่องหมายถูกต้อง (ง/’) สาขาที่ต้องการสมัคร ๑ สาขาเท่านั้น
ประเภทวิขา

0  คหกรรม 0  อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
0  อาหารและ'โภชนาการ (ปกติ) 0  การโรงแรม (ทวิภาคี)
0  อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
0  การจัดการธุรกิจอาหาร (ทวิภาคี)
0  ธุรกิจดอกไม้และงาบประดิษฐ์ (ปกติ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงซ่ือ..............
( ....................
วันที่............ เดือน,

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

หมายเหทุ ๑. เอกสารท่ีต้องส่งพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังลือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร 
จากโรงเรียนท่ีผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๒. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกฃ่อง เพ่ือรักษาลืทธัโนการสมัคร 
๓. สามารถสมัครได้ คนละ ๑  สาขาวิชา เท่าน้ัน
๔. สอบถามรายละเอียดเพ่ืมเติมเก่ียวกับการสมัครได้ท่ี งานแนะแนวๆ วิทยาลัยอาซื่วศึกษาเสาวภา โทร. ๐๙๗ ๐๙๓ ๒๖๔๘ 
๔. ส่งใบสมัครภายใน ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔ พร้อมเอกสารการสมัคร (วิทยาลัยๆ ลือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
๖. ต้องนำผลงานทางวิชาชีพในสาขาท่ีสมัคร เซ่น ผลงานคีลปะพ่ืโต้รับ ผลงานจากการเรียน/โบประกาศนียบัตรการประกวด/การแซ่^ข้น 
มาแสดงในวันท่ีสอบสัมภาษณ์ นำเสนอในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (เว๐โหั01|0)



แบบตอบรบัใบสมคัรการคดัเลอืกเปน็นกัเรยีน นกัศกึษา 
ระบบสทิธพิเิศษ (โควตา) ประเภทโควตาพเิศษ (ใมม่กีารสอบแขง่ขนั) วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 

ระดบัประกาศนยิบตัรวชิาชพี (ปวซ.) และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.)
ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๕

โรงเรยีน/วทิยาลยั..........................................................จังหวัด............................... โทรศพัท์............................
ดำเนนิการรับสมคัร รวบรวมใบสมัคร หลกัฐานการสมคัร มผู้ีสมคัรจำนวนทัง้หมด...................... คน ดงันี้

ลำดบัที่ ซือ่-นามสทลุ
ระดบัชัน้ทีส่มคัร

สาขาวชิา
ปวซ. ปวส.

ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทงัหมดถกูตอ้งและเปน็จรงิทกุประการ
ลงซือ่..............................................................

(.............................................................................)
ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการ.........................................................

วันท่ี......เดอืน.................................. พ.ศ.......................
ประทบัตราสถานศกึษา

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

วิทยาลัยอาชื่วศึกษาเสาวภา
๒. จัดสง่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ต้ังแต่วันน้ี ถึงวับลุกร์ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายใบเวลา ๑๖.๓0 น. (กรุณาจัดส่งก่อนเวลา 

๑๖.๓ 0 น. ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง วิทยาลัยฯ ถีอวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โปรดแนบมาพร้อมกับ ๑.หนังสือส่ง, 
๒.แบบสรุปรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา ๒๕๖๕, ๓.ใบสมัครของนักเรียนทุกคน และ ๔.หนังสือ 
รับรองคุณสมบัติผู้สมัคร โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีครูวุฒิโขตก์ บุศย์ประจง โทร. ๐๙๗ ๐๙๓ ๒๖๕๘


