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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
ปการศึกษา 2560
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 สัญชาติไทย
1.2 อายุไมต่ํากวา 17 ป บริบูรณ ในวันเปดรับสมัคร
1.3 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ปวช. หรือเทียบเทา
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 ใบระเบียนการศึกษา (ร.บ.) หรือใบสุทธิ หรือหนังสือรับรอง(ในกรณีรอผลการศึกษา)
ของสถาบันการศึกษาเดิม พรอมถายสําเนา 2 ฉบับ
2.2 สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) พรอมถายสําเนา 1 ฉบับ
2.3 บัตรประจําตัวประชาชน พรอมถายสําเนา 3 ฉบับ
2.4 รูปถายหนาตรง ชุดนักศึกษา ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4 รูป
2.5 ใบสมัครของวิทยาลัยชุมชน 1 ฉบับ
3. ติดตอรับสมัคร
-ทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ เวลา 8:30 – 17:00 น. ณ ศูนยการเรียนรู วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(สะพานปลา
ถ. วิเชียรโชฎก ซอย 8 อ.เมืองสมุทรสาคร)
-จันทร – ศุกร เวลา 8:30 – 17:00 น. ณ สํานักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร(กระซาขาว)
4. การยื่นใบสมัคร
กรอกใบสมัครดวยลายมือ ใหถูกตองครบถวน พรอมติดรูปถายใหเรียบรอย
ยื่นใบสมัครกับเจาหนาที่ ณ ศูนยการเรียนรู วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร/ สงทางไปรษณีย(กรณีสมัครทางไปรษณีย)
5. อัตราคาลงทะเบียน หนวยกิตละ 25 บาท ภาคเรียนละไมเกิน 700 บาท
6. ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ฝายรับสมัคร
-วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 101 ม.9 กระซาขาว ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท (034) 450001 – 2 โทรสาร (034) 450003
-ศูนยการเรียนรู วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โทรศัพท (034) 424-042
-เว็บไซตวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร www.smkcc.ac.th
7. กําหนดการ*
ภาคเรียนที่ 1/2560
7.1 ติดตอขอรับใบสมัครและรับสมัคร
ตั้งแตบัดนี้ - 16 มิถุนายน 2560
7.2 รายงานตัว สอบวัดพื้นฐาน ลงทะเบียนรายวิชา
16 กรกฎาคม 2560
ณ.โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 9:00 – 15:00 น.
7.3 ปฐมนิเทศนักศึกษา
6 สิงหาคม 2559
7.6 เปดภาคเรียน
7 สิงหาคม 2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
7.8 ติดตอขอรับใบสมัครและรับสมัคร
7.9 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา

1 กันยายน 2560 เปนตนไป
28 มกราคม 2561*
* วันที่ โดยประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได
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ใบสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปการศึกษา 1/2560
ก. เลือกสาขาวิชา
 การจัดการทั่วไป
 การปกครองทองถิ่น
 คอมพิวเตอรธุรกิจ

 การจัดการอุตสาหกรรม
 เกษตรอินทรีย
 สาขาวิชาอื่น(โปรดระบุ)

 การบัญชี
 การพัฒนาชุมชน

.

ข. เลือกสถานทีจ่ ัดการศึกษา
อ.เมือง
เวลาเรี ยน
 ร.ร. สมุทรสาครวิทยาลัย
(พุธ, เสาร, 17:00 – 20:00 น., อาทิตย 8:30 – 16:30 น.)
( พุธ, ศุกร, 17:00 – 20:00 น.,
อ.กระทุมแบน
 ร.ร. ออมนอยโสภณชนูปถัมภ
( อังคาร, เสาร, 17:00 – 20:00 น., อาทิตย 8:30 – 16:30 น.)
อ.บานแพว
 ร.ร. วัดหลักสี่พิพฒ
ั นราษฎรอุปถัมภ

( พุธ, เสาร, 17:00 – 20:00 น., อาทิตย 8:30 – 16:30 น.)

อื่นๆ
 สถานทีเ่ รียนตามความตองการ(โปรดระบุ)

.

**หมายเหตุ ถาผูสมัครนอยกวา 25 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียน

ค. ประวัตินักศึกษา
1. ชื่อ(นาย / นาง / นางสาว)
นามสกุล
2. เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน ----
3. วัน / เดือน / ปเกิด
อายุ
ป
4. เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ความสามารถพิเศษ
5. ที่อยูปจจุบัน(สามารถติดตอไดสะดวก) เลขที่
หมูที่
ถนน
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพทสถานที่อยูป จจุบัน
โทรศัพทมือถือ
อาชีพ
สถานที่ทํางาน
เบอรโทรศัพทสถานที่ทํางาน
E-mail:
6. สถาบันการศึกษาทีจ่ บการศึกษา
ปการศึกษาที่จบ
 ม.6  ปวช.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อื่นๆ
.
เจาหนาที่รับสมัคร/ตรวจหลักฐานการสมัคร
สําเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรอง 2 ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 3 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ รูปถาย 2 นิ้ว 4 รูป
หลักฐานครบถวนสมบูรณ

หลักฐานไมครบ

ลงชื่อ
(
/

/

.

ใ
.
.
.

.

.

.
.
.

(นักศึกษา)
)
(วัน/เดือน/ป)
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หมายเหตุ นักศึกษาที่ยังไมไดรับวุฒิการศึกษาสามารถสมัครเรียนได โดยวุฒิการศึกษาตองระบุวันจบการศึกษากอนวันที่ 1 สิงหาคม 2560

