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รูปถ่าย 
1 น้ิว 

มีต่อดา้นหลงั 



 

ข้อตกลงการเข้าเป็นนกัเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี(งานทะเบียน) 

ข้าพเจ้า นาย / น.ส. ....................................................................................... ขอให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
ไว้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 
1. ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษามาให้งานทะเบียนตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด   ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

ข้าพเจ้ายินดีลาออกจากวิทยาลัย หรอืยินดีให้วิทยาลัยฯ ประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาตาม
ระเบียบ  

2. ข้าพเจ้ายินดีให้วิทยาลัย ประกาศพ้นสภาพเนื่องจากไม่มาลงทะเบียนตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด และขาดเรียน
โดยไม่ทราบสาเหตุติดต่อกนัเป็นระยะเวลาเกิน 15 วัน และไม่มารักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

3. กรณีนักเรียน นักศึกษาที่ลาพักไปแล้วต้องการลาพักต่อ หรือกรณีนักเรียน นักศึกษาค้างจบไม่มีรายวิชาเรียนใน
ภาคเรียนนั้น ต้องมารักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาทุกภาคเรียน หากไม่มารักษาสภาพ ตามที่วิทยาลัย 
กำหนด ข้าพเจ้ายินดีให้วิทยาลัย ประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

4. หากผลการตรวจสอบวุฒิของนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ได้แจ้งผลตรวจสอบวุฒิกลับมายังวิทยาลัย 
ว่าไม่สำเร็จการศึกษา ก่อนจบหลักสูตรปวช./ปวส. ไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายินดีให้วิทยาลัยฯ ประกาศพ้นสภาพ
จากการเป็นนักเรียน นักศึกษาโดยปราศจากข้อโต้แยง้ใดๆ 

5. บรรดาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วในคู่มือนักเรียน และที่ทางวิทยาลัยฯ ได้กำหนดขึ้น ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติตามโดยอย่างเคร่งครัด และหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ข้าพเจ้ายินดีให้วิทยาลัยปฏิบัติตามข้อตกลงตาม
ข้างต้นได้ โดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 

           ลงชื่อ.....................................................นักศึกษา 
           (....................................................................) 

 
                  ลงชื่อ......................................................ผู้ปกครอง 

             (.................................................................) 
 

ลงชื่อ................................................งานทะเบียน  ลงชื่อ........................................................พยาน 
(........................................................)      (...............................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 

------------------------------------ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาต่อใน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2565  มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ประเภทวิชา   และสาขาวิชาที่รับสมัคร ดังนี้ 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน ๓ ปี ระบบปกต ิ

1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (การบัญชี, การตลาด, การจัดการสำนักงาน, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
1.2  ประเภทวิชาศิลปกรรม (คอมพิวเตอร์กราฟิก)  
1.3  ประเภทวิชาคหกรรม (แฟชั่นและสิ่งทอ, อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์)  
1.4  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (การโรงแรม) 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี 
     2.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี 6 สาขาวิชา  
             2.1.1  สาขาวิชาการบัญชี ระบบปกต ิ             
             2.1.2  สาขาวิชาการตลาด  ระบบปกติ 
             2.1.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระบบปกติ 
             2.1.4  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระบบปกติ 
             2.1.5  สาขาวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  ระบบทวิภาคี       
             2.1.6  สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี 

  2.2  ประเภทวิชาศิลปกรรม มี 1 สาขาวิชา   
         2.2.1  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  ระบบปกติ  

    2.3  ประเภทวิชาคหกรรม มี 3 สาขาวิชา   
          2.3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ระบบปกต ิ  
          2.3.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ฮาลาล) / ระบบทวิภาคี 
          2.3.3  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาตร์ ระบบทวิภาคี 

      2.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มี 1 สาขาวิชา   
             2.4.1  สาขาวิชาการโรงแรม ระบบทวิภาคี        
      2.5  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา 
             2.5.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปกติ 
3. หลักสูตรปริญญาตร ีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ใช้เวลาเรียน ๒ ปี  

3.1 สาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  ระบบทวิภาคี 
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ประกาศ ณ วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

(นายวิทยา  ตั่นยืนยง) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการประกอบการสมคัร 

ค่าใชจ้า่ยในการสมคัรเขา้ศกึษาตอ่ 

 
 
 

 
 
 

1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
2. สำเนาใบ รบ. สำเร็จการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ  
3. ใบรับรองการศึกษา  จำนวน  2 ฉบับ (กรณีไม่มีใบรบ. สำเร็จการศึกษา) 
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
5. สำเนาบัตรประชาชนของ นักเรียน นักศึกษา บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สูติบัตรแทนบิดา-มารดาหย่าร้าง ใบมรณะของบิดา-มารดาเสียชีวิต 

 
 
 
 

ที ่ รายละเอยีด จำนวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ
  ปวช. ปวส. 
1 ค่าคู่มือ ระเบียบการรับสมัคร - 50  
2 ค่าสมัคร - 100 ชำระในวันสมัคร  
3 ค่ากิจกรรม บริการอื่น ๆ 850 950 ชำระในวันยืนยันสิทธิ์

หรือรายงานตัวมอบ
ตัวลงทะเบียน 

4 ค่าลงทะเบียน (ประมาณ) ขึ้นอยู่สาขาท่ี
เรียน 

- 3,500 

 
 

รายละเอยีดการชำระเงินคา่กิจกรรม บรกิารอื่นๆ 
รายการคา่ใชจ้า่ย ระดับปวช. ระดับปวส. 

ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 200 300 
ค่าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 150 150 
ค่าตรวจสุขภาพ 100 100 
ค่ารักษาสภาพแวดล้อม 200 200 
ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 100 100 
ค่าทำบัตรนักศึกษา 100 100 

รวม 850 950 
 
 
 
 



 
 

    จำนวนนกัเรยีน นกัศกึษาทีร่บัสมคัร 
 
 

ประเภทวชิา สาขาวิชา 

จำนวนที่รบั 

รวม ปวช. ปวส. ป.ตร ี

จบ ม.3 
จบ ปวช. 
ตรงสาขา 

จบ ม.6/
ตา่งสาขา 

จบ ปวส. 
ตรงสาขาวิชา 

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

การบัญช ี 40 40 80   160 
การตลาด 20 10 20   50 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยธีุรกิจดิจิทัล 60 40 40   140 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)    20   20 
การจัดการสำนักงาน 15 10 50   75 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(ทวิภาคี)   20   20 

ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก/ดิจิทัลกราฟิก 40 10 30   80 

คหกรรม 

แฟชั่นและส่ิงทอ 10      10 
เทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่อง 
แต่งกาย   20   20 

อาหารและโภชนาการ 20 20   40 
อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  20  20 
เทคโนโลยีอาหารโภชนาการ (ทวิภาคี)      20 20 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (ทวิภาคี) 15 20  35 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การโรงแรม (ทวิภาค)ี 20 30   50 
การท่องเที่ยว (ทวิภาคี)  20  20 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ   40 20 60 

รวม 240 540 40 820 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปฏทินิการรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษา รอบทัว่ไป 
ประจำปกีารศกึษา 2565  

 

วัน/เดอืน/ป ี รายละเอยีด หมายเหต ุ
ตั้งแต่วันท่ี  

2 กุมภาพันธ์ - 
31 มีนาคม 2565 

เว้นวันหยุดราชการ 

จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
รอบทั่วไป โดยกดสมัครผ่าน 
https://admission.vec.go.th  

(ตอ้งกดสมคัรเรยีนผ่านเวบ็ไซตน์ี้ทกุคน) 
พร้อมส่งใบสมัครด้วยตัวเอง  

ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 
สอบถามโทร 0-7333-6489 
 

4 เมษายน 2565 ประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธิ์สอบ  บอร์ดประชาสัมพันธ์วิทยาลัย  และ 
 www.pnvc.ac.th หรือ Facebook 
Page : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

9-10 เมษายน 2565  สอบสมัภาษณ ์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี
18 เมษายน 2565 ประกาศผลการสอบ บอร์ดประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และ 

 www.pnvc.ac.th หรือ Facebook 
Page : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

19-30 เมษายน 2565 
 

ยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโดยการชำระเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ 
ชื่อบัญช ีวิทยาลัยอาชีวศกึษาปตัตานี  
เลขท่ีบัญช ี929-6-001-250 
*เม่ือชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้นำสลิปส่งเข้าในไลน์โอเพนแชท 
นร.เข้าใหม่ปี 65 วอศ.ปน.และให้นำสลิปฉบับจริงมามอบให้ครู
ที่ปรึกษาในวันมอบตัวและลงทะเบียนเรียน (วันเวลาและสถานที่
มอบตัวและลงทะเบียน วิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 
ค่าลงทะเบียน (แจ้งผ่านทางไลน์โอเพนแชทโดยประมาณการ 3,500 
บ.) และ ค่ากิจกรรม ดังนี้ 
ปวช. จำนวน 850 บาท   
ปวส. จำนวน 950 บาท 

 

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง 

 www.pnvc.ac.th หรือ Facebook 

Page : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
และ โอเพนแชท นร.เข้าใหม่ปี 65 
วอศ.ปน. 

 

รอประกาศยืนยัน วัน เวลา 
สถานที่ จากวทิยาลัย 

 

รายงานตัว มอบตัว  ติดตามขา่วสารผ่านช่องทาง 
 www.pnvc.ac.th หรือ 

Facebook 

Page : วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประชุมผู้ปกครอง ท้ังระดับปวช. และปวส. 

เปดิภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2565   **วันที ่17 พฤษภาคม 2565**  
**หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิทยาลัยฯ จะแจ้งทราบทางเว็บไซต์ข้างล่างนี้ 

ผิดพลาด! การอ้างอิงไฮเปอร์ลิงก์ไม่ถูกต้อง  Facebook Page : วิทยาลัยอาชีวศกึษาปตัตานี 
 

Qr Code โอเพนแชท 

https://www.facebook.com/%20pnvcnews
https://www.facebook.com/%20pnvcnews
https://www.facebook.com/%20pnvcnews
https://www.facebook.com/%20pnvcnews
https://www.facebook.com/%20pnvcnews
https://www.facebook.com/%20pnvcnews
https://www.facebook.com/%20pnvcnews

