ระเบียบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
*********************************
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ทำการเปิดรับ
สมัคร นักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
รหัสสาขางาน สาขาที่เปิดรับ
1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1.1.1 สาขางานการผลิตพืช
1.1.2 สาขางานการผลิตสัตว์
1.1.3 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
1.1.4 สาขางานช่างเกษตร
1.1.5 สาขางานการเกษตร (อศ.กช. ศูนย์การเรียน)
1.1.6 สาขางานการเกษตร (เรือนจำ)
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
1.2.1 สาขางานการบัญชี
1.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3.1 สาขางานธุรกิจดิจิทัล
1.3.2 สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
2.2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ
และการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา

กำหนดการรับสมัคร และมอบตัวนักศึกษา
รอบโควต้า
วัน เดือน ปี
1 พ.ย.- 28 ก.พ. 65

เวลา
รายการ
08.30-16.30 น. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา

14 ก.พ. 65
1 มี.ค. 65
13 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65

สถานที่
ห้องงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ระบบโควตา
08.30-16.30 น.

รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักศึกษาโควตา
ห้องงานทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
08.30-16.30 น. รายงานตัวและมอบตัวนักศึกษารอบปกติ
ห้องงานทะเบียน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รอบโควตาและรอบปกติ
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รอบปกติ

วัน เดือน ปี
เวลา
รายการ
2 มี.ค. – 12 พ.ค. 65 08.30-16.30 น. รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปกติ
12 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65

สถานที่
ห้องงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
08.30-16.30 น. รายงานตัวและมอบตัวนักศึกษารอบปกติ
ห้องงานทะเบียน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รอบโควตาและรอบปกติ
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3. สถานที่รับสมัคร
- สมัครและรายงานตัวด้วยตนเองและผู้ปกครอง พร้อมหลักฐานการมอบตัว ณ ห้องงานทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กิโลเมตรที่ 21 ถนนกำแพงเพชร – พิจิตร ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-741660
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ได้ที่ www.kpcat.ac.th
4. หลักฐานการมอบตัว
4.1 ใบสมัครเป็นนักศึกษาวิทยาลัยฯ
4.2 สำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)
4.3 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
4.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง บิดา มารดา
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน
4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตา สวมเสื้อปกติขาว)

จำนวน 2
จำนวน 1
จำนวน 1
อย่างละ 1
จำนวน 2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
รูป

5. ค่าใช้จ่าย ในวันรายงานตัว และมอบตัว
นักเรียนระดับ ปวช. รัฐบาลสนันสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ค่าหอพักและค่าอาหารฟรี
แต่จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ด้านตรวจสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันของเสียหาย ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก อกท. รวม 850
บาท
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:www.kpcat.ac.th หรือโทรศัพท์ 055-741660 ต่อ 204

ระเบียบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
*********************************
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ทำการ
เปิดรับสมัคร นักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
รหัสสาขางาน สาขาที่เปิดรับ
1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1.1.1 สาขางานการผลิตพืช
1.1.2 สาขางานการผลิตสัตว์
1.1.3 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
1.1.4 สาขางานช่างเกษตร
1.1.5 สาขางานการเกษตร (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
1.1.6 สาขางานการเกษตร (เรือนจำ)
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
1.2.1 สาขางานการบัญชี
1.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.3.1 สาขางานธุรกิจดิจิทัล
1.3.2 สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ
และการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา

กำหนดการรับสมัคร และมอบตัวนักศึกษา
รอบโควต้า
วัน เดือน ปี
1 พ.ย.- 28 ก.พ. 65

เวลา
รายการ
08.30-16.30 น. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา

14 ก.พ. 65
1 มี.ค. 65
13 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65

สถานที่
ห้องงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ระบบโควตา
08.30-16.30 น.

รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักศึกษาโควตา
ห้องงานทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
08.30-16.30 น. รายงานตัวและมอบตัวนักศึกษารอบปกติ
อาคารสโมสร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รอบโควตาและรอบปกติ
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รอบปกติ

วัน เดือน ปี
เวลา
รายการ
2 มี.ค. – 12 พ.ค. 65 08.30-16.30 น. รับสมัครนักศึกษาใหม่
12 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
16 พ.ค. 65

สถานที่
ห้องงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
08.30-16.30 น. รายงานตัวและมอบตัวนักศึกษารอบปกติ
อาคารสโมสร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รอบโควตาและรอบปกติ
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3. สถานที่รับสมัคร
- สมัครและรายงานตัวด้วยตนเองและผู้ปกครอง พร้อมหลักฐานการมอบตัว ณ ห้องงานทะเบียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กิโลเมตรที่ 21 ถนนกำแพงเพชร – พิจิตร ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-741660
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ได้ที่ www.kpcat.ac.th
4. หลักฐานการมอบตัว
4.1 ใบสมัครเป็นนักศึกษาวิทยาลัยฯ
4.2 สำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)
จำนวน 2 ชุด
4.3 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
จำนวน 1 ชุด
4.4 สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง บิดา มารดา
จำนวน 1 ชุด
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน
อย่างละ 1 ชุด
4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตา สวมเสื้อปกติขาว)
จำนวน 2 รูป

5. ค่าใช้จ่าย ในวันรายงานตัว และมอบตัว
5.1 ค่าตรวจสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก อกท. รวม 850 บาท
5.2 ค่าหน่วยกิต ภาคเรียนละประมาณ 2,500 – 3,500 บาท
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:www.kpcat.ac.th หรือโทรศัพท์ 055-741660 ต่อ 204

สาขาที่เปิดรับสมัคร รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
รหัสสาขางาน
สาขาทีเ่ ปิดรับ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2050101
สาขางานการผลิตพืช
2050102
สาขางานการผลิตสัตว์
2050103
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
2050104
สาขางานช่างเกษตร
2050105
สาขางานการเกษตร (อศ.กช.ศูนย์การเรียน) เสาร์ อาทิตย์
2050106
สาขางานการเกษตร (เรือนจำ)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
2020101
สาขางานการบัญชี
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2020401
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
***วิทยาลัยฯ จะทำการเปิดกลุ่มเรียนเฉพาะที่มจี ำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 15 คน ขึ้นไป***

เลขประจำตัวผู้สมัคร

หลักสูตร ปวช.

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ผู้ทสี่ ำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า
อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อ  นาย

1.



นาง/นางสาว

ติดรูป
1 นิ ้ว

.....................................………………………. นามสกุล ......................................……......................

เลขประจำตัวบัตรประชาชน....................................................................................................อายุ ............................ ปี
ชื่อบิดา............................................................................... ชื่อมารดา......................................................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ........ ซอย .......................... ถนน ..................................….………... ตำบล ...............…….............

2.

อำเภอ .......................…….... จังหวัด ...........……….............. รหัสไปรษณีย์ ..…........…….... โทรศัพท์ .....…..................…........
3.

4.

สำเร็จการศึกษาระดับ  ม.3  อื่น........................ (เทียบเท่า ม.3)
โรงเรียน .........................................…………..............................................................
ตำบล.......................................................อำเภอ.......................................................จังหวัด.......................................................
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ชั้น ม.3) คือ...................................
สมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร  ปวช.


*** เลือกสมัครได้ 3 สาขา (ดูรายละเอียดด้านหลังใบสมัคร) ***
***วิทยาลัยฯ จะทำการเปิดกลุ่มเรียนเฉพาะที่มีจำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 15 คน ขึ้นไป***
1 รหัสสาขา

ชื่อสาขา…………………………………………………………….

2 รหัสสาขา

ชื่อสาขา…………………………………………………………….

3 รหัสสาขา

ชื่อสาขา…………………………………………………………….

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุข้างต้น เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร

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

สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร

วันที่ ............./................../...........

ได้ตรวจสอบหลักฐานและรับเอกสารไว้แล้ว
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับสมัคร วันที่ ............./.................../.............

งานทะเบียน วษท.กพ 055-741660 ต่อ 204

สาขาที่เปิดรับสมัคร รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
***วิทยาลัยฯ จะทำการเปิดกลุ่มเรียนเฉพาะที่มจี ำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 15 คน ขึ้นไป***
รหัสสาขางาน
สาขาที่เปิดรับ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3050101
สาขางานพืชไร่/พืชสวน
3050102
สาขางานการผลิตสัตว์
3050103
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
3050104
สาขางานช่างกลเกษตร
3050105
สาขางานการเกษตร (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
3050106
สาขางานการเกษตร (เรือนจำ)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3020401
สาขางานธุรกิจดิจิทัล
3020401
สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

เลขประจำตัวผู้สมัคร

หลักสูตร ปวส.

(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ติดรูป

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ผู้ที่สำเร็จชั้นปวช.หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565
1.

ชื่อ  นาย



นาง/นางสาว

1 นิ ้ว

.....................................………………………. นามสกุล ......................................……......................

เลขประจำตัวบัตรประชาชน....................................................................................................อายุ ............................ ปี
ชื่อบิดา............................................................................... ชื่อมารดา......................................................................................
2.

ที่อยู่ บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ........ ซอย .......................... ถนน ..................................….………... ตำบล ...............…….............
อำเภอ .......................…….... จังหวัด ...........……….............. รหัสไปรษณีย์ ..…........…….... โทรศัพท์ .....…..................…........

3.

4.

สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.  ม.6  อื่น.............................. (เทียบเท่า ปวช.หรือ ม.6)
โรงเรียน .........................................…………..............................................................
ตำบล.......................................................อำเภอ.......................................................จังหวัด.......................................................
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ปวช. หรือ ม.6) คือ...................................
สมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร  ปวส.-ปกติ (ตรงสาขา)  ปวส.-ม.6 (ต่างสาขา)


*** เลือกสมัครได้ 3 สาขา (ดูรายละเอียดด้านหลังใบสมัคร) ***
***วิทยาลัยฯ จะทำการเปิดกลุ่มเรียนเฉพาะที่มีจำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 15 คน ขึ้นไป***
1 รหัสสาขา

ชื่อสาขา…………………………………………………………….

2 รหัสสาขา

ชื่อสาขา…………………………………………………………….

3 รหัสสาขา

ชื่อสาขา…………………………………………………………….

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุข้างต้น เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร

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

วันที่ ............./.............../............
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบหลักฐานและรับเอกสารไว้แล้ว
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับสมัคร วันที่ ............./.................../.............

งานทะเบียน วษท.กพ 055-741660 ต่อ 204

