
ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา .............. 

   ทักษะวิชาชีพ        ทักษะพื้นฐาน       ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ประเภทวิชา ..................................................สาขาวิชา.................................................... 
  ประกวด       แข่งขัน ทักษะ ……………………………………………………… 
  ระดับ ปวช.   ระดับ ปวส.   ระดับปวช./ ปวส.  วิชาชีพระยะสั้น 
ประเภท            บุคคล            ทีม  

ชื่อ- สกุลนักเรียน นักศึกษา.........................................................................อายุ..........ปี   สัญชาติ............... 
รหัสประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา.................................................... 
ก าลังศึกษาในระบบ   ปกติ      ทวิภาคี     ระยะสั้น    ระดับ ปวช.  ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  ........ 
ประเภทวิชา.................................................สาขาวิชา........................................................สาขางาน.................................. 
วิทยาลัย.......................................................อาชีวศึกษาจังหวัด..........................................ภาค…………………………………… 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ........………………………………… 
(.................................................) 

นักศึกษา 
เบอรโ์ทรศัพท์........................................... 

   ลงชื่อ…………………………………    ลงชื่อ..................................................... 
  (.................................................)       (....................................................) 
            ครผูู้ควบคุม ผู้อ านวยการวิทยาลัย…..……………. 
เบอร์โทรศัพท์.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารประกอบใบสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา
2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้

ส าหรับประธานจัดการประกวด แข่งขัน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 ระดับสถานศึกษา    ระดับจังหวัด   ระดับภาค    ระดับชาติ 
ลงชื่อ..........................  ลงชื่อ.......................... ลงชื่อ..........................  ลงชื่อ.......................... 
(.....................................)  (.....................................) (.....................................)   (.....................................) 
วันที่ ........./........../........      วันที่ ........./........../........ วันที่ ........./........../........  วันที่ ........./........../........

รูปถ่าย
เครื่องแบบ
นักศึกษา

 ขนาด ๑ นิ้ว 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน 

ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจําปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานไม้

  ระดับหน่วย   ระดับจังหวัด   ระดับภำค  ระดับชำติ 

ระหว่ำงวันที่  5-9 เดือนมกราคม พุทธศักรำช 2565 ณ  วิทยำลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัด ราชบุรี

ประเภท        เดี่ยว  ทีม   จ ำนวน 3 คน/ทีม  (รวมตัวสํารอง 1 คน) (ใบสมัครแผ่นที่ ........./...............) 

ช่ือสถำนศึกษำ ……………………………………………สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัด…………………………..………ภำค.....………………… 

ช่ือ – สกุลนักเรียน ………………………………………………รหัสประจ ำตวันักเรียน……....................……อำย…ุ…………........……ปี 

กำรศึกษำระดับ ปวช.  ช้ันปีท่ี...................สำวิชำช่ำง................................................... 

เป็นผู้เข้ำแข่งขนั  หลัก 

  ……………………………………  …………………………………… 
 (……………………………………)   (……………………………………) 

        นักเรียน               ครูที่ปรึกษำ 
  โทร……………………………………   โทร…………………………………… 

ขอรับรองว่ำผู้สมัครเป็นนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำจรงิ 

ลงช่ือ…………..............…………………… 
     (………………...............………………) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย........................................................ 
ข้อปฏบิัติในการสมัคร 

1. โปรดกรอกเอกสารด้วยตัวบรรจงใหช้ัดเจนและขอให้ส่งใบสมัครที ่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภำยในวันที่ 24 ธันวาคม 2564
เพื่อ จัด ท ำ ใบรำยงำนตัว และเกียรติบัตร

2. แสดงบัตรประจ ำตัวนักเรียนหรือใบรบัรองจำกสถำนศึกษำต้นสังกัด

3. กรณีแข่งขันเป็นทีม ให้เขียนใบสมัครตำมจ ำนวนคนและระบุแผ่นที่........./................ตำมจ ำนวนคน เพื่อสําหรับกำรติดตำมผลกำรสมัคร

4. ปฏิบัติตำมระเบียบ กติกำ ข้อก ำหนดกำรแข่งขันประเภทนั้น ๆ โดยเคร่งครัด

ติดรูปถ่ำย นร. 

ในชุด นักเรียน 

ขนำด 1 นิว้ 

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม  ทักษะ งานไม้
ระดับหน่วย อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

 สํารอง 



รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน 

แบบตอบรับ การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง  (ทักษะงานไม้)

1. ชื่อสถำนศึกษำ..............................................................สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัด.......................................

2. รำยชื่อครูที่ปรึกษำ
 ชื่อ..................................................................................ต ำแหน่ง.................... ............................................ 

   เบอร์โทรศัพท์................................................. 

3. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมแข่งขัน (ระดับ ปวช. ภำคปกติเท่ำนั้น)

    3.1  ชื่อ.....................................................................นักเรียนระดับชั้น......................................................... 
    3.2  ชื่อ.....................................................................นักเรียนระดับชั้น.............................. ........................... 

ส่งเอกสำรตอบรับได้ที่ไลทกลุมสงเอกสารแขงขันทักษะงานไมตามลิ้งคกลุมดานลาง
โดนการแสกนเอกสารเปนไฟล PDF และถือตัวจริงมาสงในวันที่มาแขงขันคะ 

กําหนดสงเอกสาร 24 ธันวาคม 2564 (สงผูแขงขัน อศจ.ละ 1 ทีม) 

Tel : 082-5364951  (อาจารยไมทอง  เกิดกิ่ง)

       082-2429250  (อาจารยณัฐสินี  นิมาภาศ)

    ลงชื่อ  ......................................................  
กกกกกก (......................................................)
ต ำแหน่ง.......................................................... 

ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม  ทักษะ งานไม้
ระดับหน่วย อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

    3.3  ชื่อ.....................................................................นักเรียนระดับชั้น......................................................... 

การแขงขันทักษะระดับภาค

ระหว่ำงวันที่  5-9 เดือนมกราคม พุทธศักรำช 2565 ณ  วิทยำลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัด ราชบุรี




