ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาช่างยนต์

สาขางานยานยนต์

2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

สาขางานไฟฟ้ากาลัง

หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2557
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิชาช่างอากาศยาน

สาขางานช่างอากาศยาน

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคคา เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล

สาขางานเทคนิคยานยนต์

2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขางานไฟฟ้ากาลัง

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล

สาขางานเทคนิคยานยนต์

2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขางานไฟฟ้ากาลัง

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. ระบบโควตา
1.1 รอบแรก
1.1.1 ส่งใบสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 12 ธันวาคม 2561 (สามารถรับได้โดยตรงที
แผนกประชาสัมพันธ์ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ.)
1.1.2 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที 18 ธันวาคม 2561
1.1.3 สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครและผู้ปกครอง) และตรวจร่างกายวันที 22 ธันวาคม 2561
1.1.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที 25 ธันวาคม 2561
1.1.5 มอบตัวและลงทะเบียน วันที 27-28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
1.2 รอบสอง
1.2.1 โรงเรียนของนักเรียนผู้สมัครส่งรายชือและใบสมัครตั้งแต่ 3 มกราคม 2562 ถึง 10
มีนาคม 2562
1.2.2 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที 12 มีนาคม 2562
1.2.3 สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครและผู้ปกครอง) และตรวจร่างกายวันที 16-17 มีนาคม 2562
1.2.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที 22 มีนาคม 2562
1.2.5 มอบตัวและลงทะเบียน วันที 30-31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ
1. โควตาเรียนดี เป็นผู้ทีมีความประพฤติดี ไม่ข้องเกียวกับยาเสพติด และมีผลการเรียนเกรดเฉลียสะสม
5 ภาค ไม่น้อยกว่า 2.50 ขึ้นไป
2. โควตานักกีฬา เป็นผู้ทีมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล, ฟุตซอล, เซปักตะกร้อ, ว่ายน้า,
เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน และอืนๆ (มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองความสามารถ)
3. นักเรียนทีสมัครรอบโควตารับสิทธิ์ ไม่เสียค่าใบสมัคร ค่าสมัคร และค่าตรวจร่างกาย
4. สิทธิในการพิจารณานักเรียนโควตาให้ถือตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ.
2. ระบบรับตรงปกติ
2.1 จาหน่ายใบสมัครตั้งแต่ วันที 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ณ แผนกประชาสัมพันธ์ รร.ทบอ.ช่างกล
ขส.ทบ.
2.2 สมัครด้วยตนเองที รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ระหว่างวันที 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2562
2.3 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที 5 เมษายน 2562
2.4 สอบคัดเลือก วันที 7 เมษายน 2562
2.5 ประกาศผลสอบ ผ่านเว็บไซด์ www.ate.ac.th วันที 9 เมษายน 2562
2.6 รายงานตัวพร้อมรับเอกสาร วันที 18 – 20 เมษายน 2562
2.7 มอบตัวนักเรียน ระหว่างวันที 20 - 21 เมษายน 2562
3. คุณสมบัติ
3.1 สาเร็จการศึกษาระดับ ม.3 หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาชั้น ม.3 หรือสอบเทียบเท่าได้ ม.3
3.2 เป็นชายอายุระหว่าง 14-18 ปี มีสัญชาติไทย มีวินัย และมีความประพฤติเรียบร้อย
3.3 ไม่เป็นผู้ข้องเกียวกับสารเสพติดทุกชนิด
3.4 ไม่มีรอยสัก เจาะ ฝัง ตามร่างกาย
3.5 มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระ
ประมุข
4. เอกสารที่ต้องนามาในวันสมัคร
4.1 ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
4.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา (สีหรือขาว-ดา ไม่รับรูปโพลาลอยด์) จานวน 3 รูป
(เขียนชือ-นามสกุลตัวบรรจงหลังรูป)
4.3 ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ หรือ ใบรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หลักฐานที่นามามอบตัว (ปวช.)
 ใบมอบตัว ทะเบียนนักเรียน (สีฟ้า ชย. สีชมพู ชฟ. เขียนตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย)
 ใบระเบียน ม.3 ฉบับจริงพร้อมสาเนา 4 ฉบับ (ถ้ายังไม่มีใบระเบียนให้ใช้ใบรับรองฉบับจริง 1 ฉบับ)
 เอกสารการชาระเงินจากธนาคารทหารไทย โดยใช้แบบฟอร์มทีโรงเรียนกาหนด
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ
 สาเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา และผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 สาเนาใบเปลียนชือ-สกุล ของบิดา มารดา และผู้สมัคร คนละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 สาเนาบัตรข้าราชการ ทหาร ตารวจ ยศปัจจุบันของบิดาและมารดา คนละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 ผู้ปกครองทีรับผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมให้แนบเอกสารเกียวกับการโอนรับบุตรบุญธรรมมาด้วย 1 ฉบับ
หมายเหตุ
- เอกสารทีสาเนาทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
- เรียงเอกสารตามลาดับหลักฐานทีมอบตัว
5. ค่าใช้จ่ายในวันสมัคร (ยกเว้นผู้สมัครในระบบโควตา)
- ค่าใบสมัคร
100 บาท
- ค่าสมัคร
100 บาท
- ค่าตรวจร่างกาย
100 บาท
6. ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ภาคเรียนที 1 สาขางานยานยนต์และสาขางานไฟฟ้ากาลัง ประมาณ 13,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
แล้ว) ภาคเรียนต่อๆ ไป ประมาณ 6,000-8,000 บาท
7. จานวนนักเรียนที่รับ
- สาขางานยานยนต์
ประมาณ 450 คน
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง ประมาณ 250 คน
หมายเหตุ
1. โรงเรียนฯ เปิดทาการตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. การมอบตัวลงทะเบียน ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยพร้อมเอกสารการชาระเงินจากธนาคาร
3. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอืนๆไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. ติดต่อสอบถามเพิมเติม แผนกประชาสัมพันธ์ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. โทร.0-2961-9215-7

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1. ระบบโควตา
1.1 รอบแรก
1.1.1 ส่งใบสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 12 ธันวาคม 2561 (สามารถรับได้โดยตรงที
แผนกประชาสัมพันธ์ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ.)
1.1.2 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที 18 ธันวาคม 2561
1.1.3 สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครและผู้ปกครอง) และตรวจร่างกายวันที 22 ธันวาคม 2561
1.1.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที 25 ธันวาคม 2561
1.1.5 มอบตัวและลงทะเบียน วันที 27-28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
1.2 รอบสอง
1.2.1 โรงเรียนของนักศึกษาผู้สมัครส่งรายชือและใบสมัครตั้งแต่ 3 มกราคม 2562 ถึง 10 มีนาคม
2562
1.2.2 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที 12 มีนาคม 2562
1.2.3 สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครและผู้ปกครอง) และตรวจร่างกายวันที 16-17 มีนาคม 2562
1.2.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที 22 มีนาคม 2562
1.2.5 มอบตัวและลงทะเบียน วันที 30-31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
หมายเหตุ
1. โควตาเรียนดี เป็นผู้ทีมีความประพฤติดี ไม่ข้องเกียวกับยาเสพติด และมีผลการเรียนเกรดเฉลียสะสม 5
ภาค ไม่น้อยกว่า 2.50 ขึ้นไป
2. โควตานักกีฬา เป็นผู้ทีมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล, ฟุตซอล, เซปักตะกร้อ, ว่ายน้า,
เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน และอืนๆ (มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองความสามารถ)
3. นักเรียนทีสมัครรอบโควตา รับสิทธิ์ ไม่เสียค่าใบสมัคร ค่าสมัคร และค่าตรวจร่างกาย
4. สิทธิในการพิจารณานักศึกษาโควตาให้ถือตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ.
2. ระบบรับตรงปกติ
2.1 จาหน่ายใบสมัครตั้งแต่ วันที 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป แผนกประชาสัมพันธ์ ณ รร.ทบอ.ช่างกล
ขส.ทบ.
2.2 สมัครด้วยตนเองที รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ระหว่างวันที 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2562
2.3 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที 5 เมษายน 2562
2.4 สอบคัดเลือก วันที 7 เมษายน 2562
2.5 ประกาศผลสอบ ผ่านเว็บไซด์ www.ate.ac.th วันที 9 เมษายน 2562

2.6 รายงานตัวพร้อมรับเอกสาร วันที 18 – 20 เมษายน 2562
2.7 มอบตัวนักเรียน ระหว่างวันที 20 - 21 เมษายน 2562
หมายเหตุ
1. นักเรียนทีใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่าในการสมัครเรียน ปรับพื้นฐานประมาณเดือน
เมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2562
2. นักเรียนสาขางานช่างอากาศยานเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษประมาณเดือนเมษายน ถึง เดือน
พฤษภาคม 2562
3. คุณสมบัติของสาขางานเทคนิคยานยนต์และสาขางานไฟฟ้ากาลัง
3.1 สาเร็จการศึกษาหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสาเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที 6 หรือเทียบเท่า
3.2 เพศชาย มีสัญชาติไทย มีวินัย และมีความประพฤติเรียบร้อย
3.3 ไม่เป็นผู้เกียวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
3.4 ไม่มีรอยสัก เจาะ ฝัง ตามร่างกาย
3.5 มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระ
ประมุข
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร สาขางานช่างอากาศยาน
4.1 สาเร็จการศึกษาหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสาเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที6 หรือเทียบเท่า
4.2 มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี
4.3 มีเกรดเฉลียสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
4.4 เพศชาย มีสัญชาติไทย มีวินัย และมีความประพฤติเรียบร้อย
4.5 ไม่เป็นผู้เกียวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
4.5 ไม่มีรอยสัก เจาะ ฝัง ตามร่างกาย
4.6 มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระ
ประมุข

5. เอกสารที่ต้องนามาในวันสมัคร
5.1 ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
5.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา (สีหรือขาว-ดา ไม่รับรูปโพลาลอยด์) จานวน 3 รูป
(เขียนชือ-นามสกุลตัวบรรจงหลังรูป)
5.3 ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ หรือ ใบรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ
ปวช.3 ฉบับจริง 1 ฉบับ
หลักฐานที่นามามอบตัว (ปวส.)
 ใบมอบตัว ทะเบียนนักศึกษา (เขียนตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย)
 ใบระเบียน ปวช.3 ฉบับจริงพร้อมสาเนา 4 ฉบับ (ถ้ายังไม่มีใบระเบียนให้ใช้ใบรับรองฉบับจริง 1 ฉบับ)
 เอกสารการชาระเงินจากธนาคารทหารไทย โดยใช้แบบฟอร์มทีโรงเรียนกาหนด
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา และผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 สาเนาใบเปลียนชือ-สกุล ของบิดา มารดา และผู้สมัคร คนละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 สาเนาบัตรข้าราชการ ทหาร ตารวจ ยศปัจจุบันของบิดาและมารดา คนละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 ผู้ปกครองทีรับผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมให้แนบเอกสารเกียวกับการโอนรับบุตรบุญธรรมมาด้วย 1 ฉบับ
หมายเหตุ
- เอกสารทีสาเนาทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
- เรียงเอกสารตามลาดับหลักฐานทีมอบตัว
6. ค่าใช้จ่ายในวันสมัคร (ยกเว้นผู้สมัครในระบบโควตา)
- ค่าใบสมัคร

100

บาท

- ค่าสมัคร

100

บาท

- ค่าตรวจร่างกาย

100

บาท

7. ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ภาคเรียนที 1

- สาขางานช่างอากาศยาน

ประมาณ 37,000 บาท

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

ประมาณ 20,000 บาท

- สาขางานไฟฟ้ากาลัง

ประมาณ 20,000 บาท

(กรณีผู้ทีจะต้องเรียนปรับพื้นฐาน จะต้องชาระค่าเรียนเพิมเติม)

ค่าเรียนปรับพืน้ ฐาน
1. ผู้ทีสาเร็จการศึกษา สายวิชาชีพ ช่างสาขาอืน ๆ ทีไม่ตรงกับสาขาวิชาทีเลือกเรียน 2,500 บาท
2. ผู้ทีสาเร็จการศึกษาสายสามัญ 5,000 บาท
8. จานวนนักศึกษาที่รับ
- สาขางานช่างอากาศยาน

ประมาณ

40

คน

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

ประมาณ

150

คน

- สาขางานไฟฟ้ากาลัง

ประมาณ

100

คน

- สาขางานเทคนิคยานยนต์ระบบทวิภาคี ประมาณ

40

คน

- สาขางานไฟฟ้ากาลังระบบทวิภาคี

40

คน

ประมาณ

หมายเหตุ
1. โรงเรียนฯ เปิดทาการตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. การมอบตัวลงทะเบียน ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยพร้อมเอกสารการชาระเงินจากธนาคาร
3. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอืนๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ติดต่อสอบถามเพิมเติม แผนกประชาสัมพันธ์ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. โทร.0-2961-9215-7

