ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2561
ในระดับ ปวช. (ผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า)

ติดรูป 1 นิ้ว

ลาดับที่.....................
1. ชื่อ – สกุล ................................................................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด............................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................................................... อายุ............... ปี กรุ๊ปเลือด......................
2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่.................. หมูท่ ี่................... ตรอก /ซอย....................................................
ถนน.................................................... ตาบล.............................................................. อาเภอ..........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์......................................
เบอร์โทรศัพท์.......................................... มือถือ.......................................... E-mail…………………………………………………
3. ชื่อ – สกุล บิดา................................................................ อาชีพ.............................................. เบอร์โทร............................
ชื่อ – สกุล มารดา............................................................. อาชีพ............................................. เบอร์โทร.............................
4. สาเร็จการศึกษาจาก....................................................................................... ตาบล..............................................................
อาเภอ..................................................... จังหวัด................................................... เกรดเฉลี่ย..................................
5. วุฒิที่ใช้สมัคร...................................................................................
6. สาขาวิชาที่สมัคร
สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาช่างเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาผลิตสัตว์น้า (ประมง)

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาเลขานุการ

7. ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................... ผูส้ มัคร
(............................................................)
วันที่สมัคร.................................
สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน /รับสมัคร

สาหรับเจ้าหน้าที่การเงิน

หลักฐานการรับสมัคร

( ) ค่าตรวจสุขภาพ จานวน

100

บาท

( ) ใบแสดงผลการเรียน จานวน 2 ฉบับ

( ) ค่าประกันอุบัติเหตุ จานวน

150

บาท

( ) สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร ,บิดา ,มารดา จานวน 1 ฉบับ

( ) ค่าอบรมคุณธรรม จริยธรรม จานวน

( ) สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร ,บิดา , มารดา จานวน 1 ฉบับ

( ) ค่าบัตรนักศึกษา จานวน

( ) รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป

ลงชื่อ........................................... ผู้ตรวจหลักฐาน

200 บาท

100 บาท

รวมเงิน

550

บาท

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............................. เลขที่.........................
ลงชื่อ........................................... ผู้รับเงิน

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับปวส. ภาคปกติ (ผู้จบ ปวช.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า)

ติดรูป 1 นิ้ว

ลาดับที่.....................
1. ชื่อ – สกุล ................................................................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด............................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................................................... อายุ............... ปี กรุ๊ปเลือด......................
2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่.................. หมูท่ ี่................... ตรอก /ซอย....................................................
ถนน.................................................... ตาบล.............................................................. อาเภอ..........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์......................................
เบอร์โทรศัพท์.......................................... มือถือ.......................................... E-mail…………………………………………………
3. ชื่อ – สกุล บิดา................................................................ อาชีพ.............................................. เบอร์โทร............................
ชื่อ – สกุล มารดา............................................................. อาชีพ............................................. เบอร์โทร.............................
4. สาเร็จการศึกษาจาก....................................................................................... ตาบล..............................................................
อาเภอ..................................................... จังหวัด................................................... เกรดเฉลี่ย..................................
5. วุฒิที่ใช้สมัคร...................................................................................
6. สาขาวิชาที่สมัคร
สาขางานพืชศาสตร์

สาขางานสัตวศาสตร์

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ประมง)

สาขางานการบัญชี

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานช่างกลเกษตร

7. ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................... ผูส้ มัคร
(............................................................)
วันที่สมัคร.................................
สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน /รับสมัคร

สาหรับเจ้าหน้าที่การเงิน

หลักฐานการรับสมัคร

( ) ค่าตรวจสุขภาพ จานวน

100

บาท

( ) ใบแสดงผลการเรียน จานวน 2 ฉบับ

( ) ค่าประกันอุบัติเหตุ จานวน

150

บาท

( ) สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร ,บิดา ,มารดา จานวน 1 ฉบับ

( ) ค่าอบรมคุณธรรม จริยธรรม จานวน

( ) สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร , บิดา,มารดา จานวน 1 ฉบับ

( ) ค่าบัตรนักศึกษา จานวน

( ) รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
ลงชื่อ........................................... ผู้ตรวจหลักฐาน

200 บาท

100 บาท

รวมเงิน

550

บาท

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............................. เลขที่.........................
ลงชื่อ........................................... ผู้รับเงิน

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับ ปวส. ทวิภาคี (ผู้จบ ปวช.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า)

ติดรูป 1 นิ้ว

ลาดับที่.....................
1. ชื่อ – สกุล ................................................................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด............................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................................................... อายุ............... ปี กรุ๊ปเลือด......................
2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่.................. หมูท่ ี่................... ตรอก /ซอย....................................................
ถนน.................................................... ตาบล.............................................................. อาเภอ..........................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์......................................
เบอร์โทรศัพท์.......................................... มือถือ.......................................... E-mail…………………………………………………
3. ชื่อ – สกุล บิดา................................................................ อาชีพ.............................................. เบอร์โทร............................
ชื่อ – สกุล มารดา............................................................. อาชีพ............................................. เบอร์โทร.............................
4. สาเร็จการศึกษาจาก....................................................................................... ตาบล..............................................................
อาเภอ..................................................... จังหวัด................................................... เกรดเฉลี่ย..................................
5. วุฒิที่ใช้สมัคร...................................................................................
6. สาขาวิชาที่สมัคร
สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาช่างกลเกษตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ประมง)

สาขาวิชาการจัดการสานักงาน

สาขางานการบัญชี

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการโรงแรม

7. ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................... ผูส้ มัคร
(............................................................)
วันที่สมัคร.................................
สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน /รับสมัคร

สาหรับเจ้าหน้าที่การเงิน

หลักฐานการรับสมัคร

( ) ค่าตรวจสุขภาพ จานวน

100

บาท

( ) ใบแสดงผลการเรียน จานวน 2 ฉบับ

( ) ค่าประกันอุบัติเหตุ จานวน

150

บาท

( ) สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร , ผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ

( ) ค่าอบรมคุณธรรม จริยธรรม จานวน

( ) สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร , ผู้ปกครอง จานวน 1 ฉบับ

( ) ค่าบัตรนักศึกษา จานวน

( ) รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป

200 บาท

100 บาท

รวมเงิน

550

บาท

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่............................. เลขที่.........................
ลงชื่อ........................................... ผู้ตรวจหลักฐาน

ลงชื่อ........................................... ผู้รับเงิน

กาหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ปีการศึกษา 2561
วันที่รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
มอบตัวรอบโควตา วันนี้ถึง 12 มีนาคม 2561
เอกสารหลักฐานการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดา จานวน 1 ใบ
2. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน , บิดา , มารดา จานวน 1 ใบ
3. สาเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง จานวน 1 ใบ
4. ใบรับรองผลการเรียนหรือระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน จานวน 1 ใบ (โควตา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)

เอกสารหลักฐานการมอบตัว
1. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 2 ใบ
2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าตรวจสุขภาพ 100 บาท
2.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
2.3 ค่าเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 200 บาท
2.4 ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานทะเบียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
044 – 611159 ต่อ 106 มือถือ 089-2814986
สามรถพิมพ์ได้ที่ http ://www.bcat.ac.th หรือสมัครได้ที่

datacenter.vec.go.th

