






























แนวปฏิบัติสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อสำรอง 

มติคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ให้มีการ

คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้พิจารณาผู้สมัครที่มี

คุณสมบัติโดยจัดเรียงลำดับจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตามจำนวนที่เปิดรับประเภทโควตา ให้มา

รายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

และ ให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองในสาขาวิชาต่างๆ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนใน (ประเภทปกติ) ไม่ต้องสอบคัดเลือก 

โดยให้มารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง 1 คน ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.-11.30 น. 

และเวลา 13.00 น.–15.00 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน ในวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์     

เอกสารประกอบการรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน ดังนี้ 

- สำเนา รบ.1 หรือ ปพ.1 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2  ฉบับ ** นักเรียน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา ให้นำส่ง รบ.1 หรือ ปพ.1 ในวันเปิดภาคเรียนได้  

- สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา  จำนวน 3  ฉบับ ** นักเรียน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบา้นนักศึกษา  จำนวน 2  ฉบับ ** นักเรียน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนบิดา  จำนวน 2  ฉบับ ** บิดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบา้นบิดา  จำนวน 2  ฉบับ ** บิดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนมารดา  จำนวน 2  ฉบับ ** มารดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบา้นมารดา  จำนวน 2  ฉบับ ** มารดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน    จำนวน 1  รูป 

- เอกสารอ่ืนๆ ถ้ามี 

*** หมายเหตุ กรณี หย่าร้าง บิดา หรือมารดา เสียชีวิต ให้ใช้หลักฐานของบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง 



ขั้นตอนการรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา 2564 (สำหรับนักเรียน นักศึกษา) 

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 

1. นักเรียน นักศึกษา พร้อมผู้ปกครอง 1 คน ลงชื่อรายงานตัว แยกตามแผนกวิชา 

2. รับเอกสาร สัญญาค้ำประกัน ใบมอบตัว บัตรลงทะเบียน 

3. กรอกข้อมูลในเอกสารที่ได้รับคือ สัญญาค้ำประกัน ใบกรอกประวัติ ใบมอบตัว ให้ครบถ้วน ส่วนบัตรลงทะเบียน ให้

กรอกข้อมูลในบัตรลงทะเบียนให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อม ลงลายมือชื่อ  นักเรียน นักศึกษา    ในส่วนของรหัส

ประจำตัว ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ 

4. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และลงชื่อในเอกสารให้ ครบทุกฉบับ ถูกช่อง ถูกชื่อ 

5. เตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตวั ได้แก ่

- สำเนา รบ.1 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2  ฉบับ ** นักเรียน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา  จำนวน 3  ฉบับ ** นักเรียน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบา้นนักศึกษา  จำนวน 2  ฉบับ ** นักเรียน นักศึกษา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนบิดา  จำนวน 2  ฉบับ ** บิดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบา้นบิดา  จำนวน 2  ฉบับ ** บิดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาบัตรประชาชนมารดา  จำนวน 2  ฉบับ ** มารดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- สำเนาทะเบียนบา้นมารดา  จำนวน 2  ฉบับ ** มารดา ลงชื่อรับรองสำเนา 

- เอกสารอ่ืนๆ ถ้ามี 

*** หมายเหตุ กรณี อย่าร้าง บิดา หรือมารดา เสียชีวิต ให้ใช้หลักฐานของบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง 

6. นักเรียน นักศึกษา ตรวจการแตง่กายกับงานปกครอง และ ให้เจ้าหน้าที่งานปกครองลงชื่อในบัตรลงทะเบียน 

7. นักเรียน นักศึกษา ชำระเงินคา่ลงทะเบียน และค่าอ่ืน ๆ กับครทูี่รับรายงานตัวตามแผนกวิชา และ รับใบสำคัญรับ

เงินจากกรรมการรับรายงานตวั 

8. ส่งเอกสารทั้งหมด ให้กับกรรมการรับรายงานแยกตามแผนกวชิา เก็บใบสำคัญรบัเงินไว้เป็นหลกัฐานเพื่อขอรับใบเสร็จ

ตัวจริง (ใบเสร็จฉบบัจริงจะออกให้หลังจาก นักเรียน นักศึกษา ได้รับรหัสประจำตัวแล้วในเดือนพฤษภาคม 2564) 

9. นักเรียน นักศึกษา ทีป่ระสงคส์ั่งจองชุดนักศึกษา ชุดพละศึกษา ให้ติดต่อที่ ร้านสหการณ์ร้านคา้วิทยาลัยการอาชีพ

ห้วยยอด ติดกับโรงอาหาร 

10. ค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ ปวช.1 ต้องชำระ         1,670 บาท 

ระดับ ปวส.1 ต้องชำระ  970 บาท (ผ่อนผนั) 

หมายเหตุ กรณีผ่อนผันนักเรียนนักศึกษาต้องขอรับใบคำร้องขอผ่อนผันจากงานทะเบียนแนบกับบัตรลงทะเบียนด้วย 

- ขอผ่อนผัน (ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ) 

ระดับ ปวช.1 ต้องชำระ           970 บาท 



1 ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต นอกเหนือเวลาเรียนปกติ

และค่าบริการ sms  การติดตามผู้เรียน ภาคเรียนละ 300 บาท

2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนละ 400 บาท

3 ค่าคู่มือนักศึกษา 100 บาท
4 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 100 บาท

5 ค่าบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม ภาคเรียนละ 200 บาท

6 ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท

7 ค่าตรวจสุขภาพ 120 บาท

8 ค่าปฐมนิเทศ 200 บาท

9 ค่าสวัสดิการการกุศล 100 บาท

1,670 บาท

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ค่าใช้จ่ายรายงานตัว มอบตัว  ลงทะเบียนของนักเรียนใหม่  ภาคเรียนท่ี  1 ประจ าปีการศึกษา 2564

ระดับ ปวช. 1  (ทุกแผนกวิชา)

รวมท้ังส้ิน


