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ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    

ระบบทวิภาคี (สาขาวิชาเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2566  
--------------------------------------------------- 

  ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา      
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี  (สาขาวิชาเพ่ิมเติม)                 
ประจำปีการศึกษา 2566 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษา               
ในสายอาชีพตามต้องการ   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2566 ในสาขาวิชาโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี 
 

เอกสารการสมัคร 
 1. สำเนาใบ รบ.1/ใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน   จำนวน 1 ฉบับ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เรียน   จำนวน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เรียน   จำนวน 1 ฉบับ 
 4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง(กรณีมิใช่บิดามารดา)  จำนวน 1 ฉบับ 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง(กรณีมิใช่บิดามารดา) จำนวน 1 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา 
1.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 1.  การบัญชี  

2.  การตลาด  
2.  ประเภทวิชาคหกรรม 1.  เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 

2.  อาหารและโภชนาการ 

/รับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบโควตา)... 



 
 
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) 
 รบัสมัคร (รอบโควตา)     20 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2565 
 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) 5 มกราคม 2566 
 รายงานตัวลงทะเบียน (รอบโควตา)         (ปวช.) 7 มกราคม 2566 
              (ปวส.) 8 มกราคม 2566  
 
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) 
 รบัสมัคร (รอบปกต)ิ     1 พฤศจิกายน 2565 – 24 มีนาคม 2566 
 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ)  28 มีนาคม 2566 
 สอบวัดแววความรู้ความสามารถ (รอบปกติ) (ปวช.) 29 มีนาคม 2566 (เวลา 09.00-12.00น.) 
                  (ปวส.) 29 มีนาคม 2566 (เวลา 13.00-15.00น.) 
 ประกาศผลการสอบ (รอบปกติ)   30 มีนาคม 2566  
 รายงานตัวลงทะเบียน (รอบปกต)ิ          (ปวช.) 31 มีนาคม 2566 (เวลา 09.00-12.00น.) 
              (ปวส.) 31 มีนาคม 2566 (เวลา 13.00-15.00น.) 
 

วิทยาลัย จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อ สมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ห้องงานทะเบียน) หรือสมัครออนไลน์ผ่าน https://datacenter.vec.go.th/ 
ตามข้ันตอน ที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย  

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
(นายมารุต  รื่นรวย) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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