
  

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จะรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)พุทธศักราช 2557 โดยวิทยาลัย
การอาชีพบ้านโฮ่ง จะรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในระดับ ปวช.ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์        
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี และรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ สาขางานการบัญชี            
รับสมัครตั้งแต่  วันที่  24 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์   
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งโทรศัพท์หมายเลข 0-5398-0099 หรือ www.banhong.ac.th  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 

 

 

(นายอุดม ปาลีกุย) 
รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 

 
 
 
 
 
  
 

 

http://www.banhong.ac.th/


ก าหนดเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. 
วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

28 พ.ย. 2559 –  
31 มี.ค. 2560 

ดาวโหลดใบสมัคร www.banhong.ac.th หรือรับใบสมัครที่
วิทยาลัยฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  พร้อมรายงานตัว,มอบตัว 
ขึ้นทะเบียน เป็นนักเรียน ช าระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ห้องทะเบียน 
อาคารวิทยบริการ หรือ 
www.banhong.ac.th 

26 ธ.ค. 2559 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรโควตา(ปวช.)  

28 ธ.ค. 2559 
นักเรียนระดับชั้น ปวช. โควตา รายงานตัว, มอบตัว 
ลงทะเบียนเป็นนักเรียน ช าระเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 

6 ม.ค. 2560 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. ที่มาสมัครรอบที่ 1 
บอร์ดหน้าห้องสมุด             
อาคารวิทยบริการ 

18 ม.ค. 2560 
นักเรียนระดับ ปวช. ที่มาสมัครรอบท่ี 1 รายงานตัว, มอบตัว 
ลงทะเบียนเป็นนักเรียน ช าระเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
อาคารวิทยบริการ 

3 เม.ย. 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. ที่มาสมัครรอบที่ 2 
ห้องทะเบียน 
อาคารวิทยบริการ 

4 เม.ย. 2560 
นักเรียนระดับ ปวช. ที่มาสมัครรอบท่ี 2 รายงานตัว, มอบตัว 
ลงทะเบียนเป็นนักเรียน ช าระเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ณ ห้องประชุมเวียงกานต์ 
 

5 เม.ย. 2560 – 
15 พ.ค. 2560 

สมัครรอบที่ 3 รายงานตัว, มอบตัว ลงทะเบียนเป็นนักเรียน 
ช าระเงินค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ห้องทะเบียน 
อาคารวิทยบริการ 
 

10 – 11 พ.ค.
2560 

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมดและ     เข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 

 

12 พ.ค. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
16 พ.ค. 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

 
หมายเหตุ : ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษายังไม่เต็ม ทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รับสมัครถึงวันที่  

    30 พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.banhong.ac.th/
http://www.banhong.ac.th/


ก าหนดเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส. 
วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

28 พ.ย. 2559 –           
31 มี.ค. 2560 

จ าหน่ายใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ช าระเงินค่าสมัคร 100 บาท 

ห้องทะเบียน  
อาคารวิทยบริการ 

6 ม.ค. 2560 ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือก ปวส.      
(รอบท่ี 1) 

บอร์ดหน้าห้องสมุด 
อาคารวิทยบริการ 

18 ม.ค. 2560 นักเรียนระดับชั้น ปวส.(รอบที ่1) รายงานตัว,  
มอบตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 

ห้องทะเบียน  
อาคารวิทยบริการ 

20 ม.ค. 2560 -            
31 มี.ค. 2560 
 

ยื่นใบสมัคร พร้อมสมัครด้วยตนเอง (รอบที่ 2) 
ช าระเงินค่าสมัคร 100 บาท 

ห้องทะเบียน  
อาคารวิทยบริการ 

3 เม.ย.2560 ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือก ปวส.      
(รอบที่ 2) 

บอร์ดหน้าห้องสมุด 
อาคารวิทยบริการ 

4 เม.ย. 2560 นักเรียนระดับชั้น ปวส.(รอบที่ 2) รายงานตัว,  
มอบตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 

ห้องทะเบียน  
อาคารวิทยบริการ 

5 เม.ย.  2560 –           
15 พ.ค. 2560 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ปวส.(รอบที่ 3)  
รายงานตัว,  มอบตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 

 

10-11 พ.ค. 2560 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมดและ     
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

 

12 พ.ค. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
16 พ.ค.2560 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 

1. จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ 
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา 
รหัส

สาขาวิชา 
สาขางาน 

จ านวนที่รับ 
โควตา        คัดสรร        

อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ 
ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบัญชี 
 

 
2101 
2104 
2105 
2128 
2201 

 

 
ยานยนต์ 
ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
การบัญชี 
 

 
40 
20 
20 
30 
30 

 

 
20 
10 
10 
10 
10 

 

รวม   
140 60 

2. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชา 

 
สาขาวิชา 

รหัสวิชา สาขางาน 
จ านวนที่รับ 

ประเภท โควตา คัดสรร 

เทคนิคเครื่องกล      
 
การบริหารธุรกิจ 
 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ไฟฟ้าก าลัง 
 

3101 
 
3201 

 
3128 

 
3105 

 
3104 

 

เทคนิคยานยนต์ 
 
การบัญชี 
 
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
 
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
ไฟฟ้า 
 

ทวิภาคี 
 
ภาคปกติ 
 
ภาคปกติ 
 
ภาคปกติ 
 
ทวิภาคี 

 
 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 

รวม 100 

หมายเหตุ 1 : การเปิดเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ จะต้องมีจ านวนผู้เรียน 

       ไม่น้อยกว่า 20 คนขึ้นไปทุกแผนกวิชา 

 

 



การรายงานตัว การมอบตัวและเอกสารประกอบการมอบตัว 

ผู้สมัครเข้าเรียนทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้มารายงานตัวด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่า
สละสิทธิ 

- นักเรียนโควตาระดับ ปวช. ให้มารายงานตัวในวันที่ 28 ธันวาคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- นักเรียนระดับ ปวช.และปวส.ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 รายงานตัววันที่ 18 มกราคม 2560 
- นักเรียนระดับ ปวช.และปวส. ที่ผ่านการคดัเลือกรอบที่ 2 รายงานตัววันที่ 4 เมษายน 2560 

2. ให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับปวช. และระดับ ปวส. ที่มารายงานตัวแล้ว มาท าการมอบตัวขึ้นทะเบียน
นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียน ตามวันเวลาที่ก าหนด ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ                  

2.1 นักเรียนระดับ ปวช. รับอุปกรณ์การเรียน (พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง)                       
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. (ตามวันเวลาที่ก าหนดในตาราง) 

2.2 นักเรียนระดับ ปวส. รายงานตัว เข้ารับการปฐมนิเทศ (พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง)           
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. (ตามวันเวลาที่ก าหนดในตาราง) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบตัว มีดังนี้ 

1. ใบมอบตัว และใบแจ้งประวัติ นักเรียน นักศึกษา สัญญาค้ าประกัน (ให้กรอกรายละเอียดด้วยตนเอง) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา บิดา-มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 2 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา บิดา-มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 2 ฉบับ 
4. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่จบการศึกษา 2 ฉบับ (ถ้าไม่มีจะไม่รับมอบตัว) 
5. ใบรับรองแพทย์ที่มีผลการตรวจ หมู่เลือด 1 ฉบับ 
6. เอกสารอ่ืนๆ ถ้ามี เช่น 

- ใบ สด.9 
- ใบแสดงความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา,ทักษะ,ดนตรี, ฯลฯ 
- ใบแจ้งการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

 

 

 

 

 

 

 



พื้นความรู้และคุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ทั้งระดับ ปวช.และระดับ ปวส.ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ตามสาขาท่ีจะศึกษาต่อ 

2. มีความประพฤติเรียบร้อยมีร่างกายแข็งแรง และเหมาะสมในการเรียนวิชานั้นๆ 
3. ไม่มีโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4. ผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษา เพราะความผิดร้ายแรงจะต้องพ้นสภาพมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึง  

วันสมัครเข้าเรียน 
5. มีภูมอล าเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะ

เดียวกันมาแสดง 
6. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ระบบปกติ ระดับ ปวส. ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ 

และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาที่สมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสมัครเข้าเรียน และเอกสารประกอบการสมัคร 

ผู้สมัครเข้าเรียนทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.ทุกสาขา ต้องมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง 
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) 
3. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

ผู้สมัครระดับ ปวช. ต้องมีส าเนาแสดงผลการเรียนที่จบการศึกษา (ปพ.1) หรือส าเนาแสดงผลการเรียน 5 
ภาคเรียน (เฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่) 
ผู้สมัครระดับ ปวส. ต้องมีส าเนาแสดงผลการเรียนที่จบการศึกษา (รบ.1หรือ ปพ.1)หรือส าเนาแสดงผลการ
เรียน 5 ภาคเรียน (เฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่) 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
6. เงินค่าสมัครระดับปวช.(ฟรี) ระดับ ปวส. ค่าสมัคร 100 บาท 
7. ใบรับรองความสามารถพิเศษเช่น ด้านกีฬา,ดนตรี,และอ่ืนๆถ้ามี (ตรวจแล้วคืนผู้สมัคร) 

** ผู้สมัครเข้าเรียนระดับ ปวช. สามารถเลือกสมัครในสาขาวิชาที่สนใจได้ ไม่เกิน 3 สาขาวิชา เรียงล าดับ           
ตามความสนใจ 

** ผู้สมัครเข้าเรียนระดับ ปวส. ให้เลือกสมัครในสาขาวิชาที่สนใจได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา    กรณีจบจากชั้น ปวช. 
ให้สมัครในสาขาวิชาที่จบการศึกษา ปวช.มาแล้วเท่านั้นหรืออาจเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ได้ แต่ต้องเสียเวลา
เรียนปรับพื้นฐานเพ่ิมเติม จบ ปวช. เลือกได้เพียงอันดับเดียว 

** การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียน จะไม่ใช้วิธีสอบคัดเลือก แต่จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษา และความสามารถพิเศษอ่ืน ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในแต่ละภาคเรียนละประมาณ              
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. รายการที่ยกเว้นการเก็บเงิน(รัฐบาลสนับสนุนให้เรียนฟรี ตลอด 15 ปีการศึกษา) 
1.1 ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนปกติ 
1.2 ค่าวัสดุฝึกและอุปกรณ์การศึกษา 230 บาท/ต่อภาคเรียน 
1.3 ค่าเครื่องแต่งกาย 900 ต่อปี 
1.4 หนังสือเรียนยืมเรียน 

2. รายการที่นักเรียนระดับ ปวช.จะต้องจ่ายให้แก่สถานศึกษาตามระเบียบท่ีได้รับการอนุมัติ มีดังนี้ 

2.1 ค่าห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ    100 บาท/ภาคเรียน 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา     200 บาท/ภาคเรียน 

2.3 ค่ารักษาสภาพแวดล้อม     200 บาท/ภาคเรียน 

2.4 ค่าประกันอุบัติเหตุ      200 บาท/ต่อปี 

2.5 ค่าตรวจสุขภาพพิเศษ     120 บาท/ต่อปี 

2.6 ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ    400 บาท/ภาคเรียน 

   รวม           1,220 บาท 

หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษา ที่ผู้ปกครองเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือรัฐวิสาหกิจ ที่สามารถเบิกค่าเล่า
เรียนได้ ให้มารับใบรับรองจากการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแต่ละภาคเรียนละ  
ประมาณ 3,000-4,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินบ ารุงการศึกษาดังนี้ 
1.1 (นักศึกษาปกติ)  ค่าลงทะเบียน  รายวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ 100 บาท 

   รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 100 บาท 
1.2 (นักศึกษาทวิศึกษา) ค่าลงทะเบียน รายวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ 150 บาท 

    รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 150 บาท 
2. รายการค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาระดับ ปวส. จะต้องจ่ายให้แก่วิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 ค่าข้ึนทะเบียนนักเรียน    100 บาท/แรกเข้า 
2.2 ค่าบ ารุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล   100 บาท/ภาคเรียน 
2.3 ค่าบ ารุงห้องสมุด     100 บาท/ภาคเรียน 
2.4 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา    100 บาท/แรกเข้า 
2.5 ค่าคู่มือนักศึกษา     100 บาท/แรกเข้า 
2.6 ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา    100 บาท/ปี 
2.7 ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   400 บาท/ภาคเรียน 
   รวม           1,000 บาท 

 

 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน หนังสือ ชุดพละ ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ฯลฯ 
ค่าด ารงชีพตามควรแก่อัตภาพ 

 

 


