ระดับ

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รายงาน/มอบตัว

วันที่ 19 มกราคม 2565
วันที่ 1 มีนาคม 2565

วันที่ 21 – 22 มกราคม 2565 (เวลา 08.30 – 12.00 น.)
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2565 (เวลา 08.30 – 12.00 น.)

วันที่ 19 มกราคม 2565
วันที่ 1 มีนาคม 2565

วันที่ 21 – 22 มกราคม 2565 (เวลา 08.30 – 12.00 น.)
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2565 (เวลา 08.30 – 12.00 น.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)
รอบโควตา
ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565
รอบทั่วไป
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)
รอบโควตา
ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565
รอบทั่วไป
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาฯ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ทุกสาขางาน
จานวน 1,300 บาท
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 100 บาท
ค่าหน่วยกิต
ค่าระดม
รวม
ระดับ
สาขางาน
ทรัพยากร จานวนหน่วยกิต หน่วยกิตละ เป็นเงิน
เทคนิคยานยนต์
1,600
35
100
5,100
ไฟฟ้ากาลัง
1,600
27
100
4,300
ปวส.1 การบัญชี
1,600
30
100
4,600
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1,600
32
100
4,800
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
1,600
28
100
4,400
หมายเหตุ

นักเรียน นักศึกษาใหม่ จะต้องชาระเงินค่าลงทะเบียนชมรมผู้ปกครอง จานวน 200 บาท

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

ดาวน์โหลดใบสมัคร
เรียน

ระบบสมัครเรียน Online

1.
2.
3.
4.

เอกสารหลักฐานการสมัคร
ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสาเนาของผู้สมัคร
สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร
ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

รูป
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ ระดับ ปวส. ค่าสมัคร 100 บาท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารวันรายงานตัว /มอบตัว
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง
จานวน 1 ฉบับ
ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
จานวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)
จานวน 3 รูป
สาเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของนายจ้าง (กรณีที่ นศ.ไม่มีสญ
ั ชาติไทย)

หมายเหตุ วันรายงานตัว /มอบตัว ให้นักเรียนนาผู้ปกครองมาเพื่อรับรองเอกสารสาคัญ

เอกสารวันมอบตัว

ปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของ นักเรียน นักศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

2. สาเนาทะเบียนบ้าน ของ นักเรียน นักศึกษา

จานวน 1 ฉบับ

3. ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน

จานวน 1 ฉบับ

4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของ ผู้ปกครอง

จานวน 1 ฉบับ

5. สาเนาทะเบียนบ้าน ของ ผู้ปกครอง

จานวน 1 ฉบับ



สาขางานยานยนต์

6. รูปถ่ายนักเรียน นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว (เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังรูป)

จานวน 3 รูป



สาขางานไฟฟ้ากาลัง

7. สาเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)



สาขางานการบัญชี

8. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของ นายจ้าง จานวน 1 ชุด
(กรณีที่นักเรียน นักศึกษา ไม่มีสัญชาติไทย)



สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



สาขางานการโรงแรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า



สาขางานเทคนิคยานยนต์



สาขางานไฟฟ้ากาลัง



สาขางานการบัญชี



สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล



สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

41 หมู่ 6 ต.ตาตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทร. 0-7645-5085

Website : www.tapc.ac.th

