
 
คู่มอืการใชง้านระบบสมคัรเรยีน  Datacenter 

URL : http://datacenter.vec.go.th 
 

 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์

 

 

 

  

 

 
คลกิเขา้สูห่นา้เวบ็ไซต ์

 

คลกิทีปุ่่ม และเลอืก ระดับชั้นที่ตอ้งการ
สมัคร 

ผู้สมคัรสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัครเรียน 

แบบละเอียดได้ท่ี  

 กรอกเลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และ วัน/

เดือน/ปีเกดิ คลิกท่ีปุ่ม  เมื่อระบุขอ้มูล
เรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะขึ้นหน้าประวัตสิ่วนตัวผูส้มัคร 
ให้ผู้สมคัรกรอกข้อมลูให้ครบทุกช่อง โดยเฉพาะช่องที่มี
สัญลักษณ์ * (ดอกจันท์) แล้วคลิกยืนยันข้อมูล 

 

 

 

http://datacenter.vec.go.th/


                                                                                              

 

 

                    

 

หมายเหต ุ เข้าระบบไม่ได้ กรอกข้อมูลไม่ได้ มีปัญหา/สงสัย ตดิต่อสอบถาม 038-238398 ตอ่ 125 หรือ 061-7269598  
(ติดต่อเฉพาะวันและวันเวลาราชการเท่าน้ัน ) 
 
 

งานทะเบยีน วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี 

เลือกประเภทสถานศึกษา / จังหวดั /ช่ือสถานศึกษา 
(เลือกวิทยาลัยเทคนิคสตัหีบ) คลกิปุ่ม “ค้นหา” 

หน้าจอจะขึ้นสาขางานใหเ้ลือก ใหผู้้สมคัรคลกิเลอืก
สาขางานทีผู่ส้มคัรสอบไดเ้พยีง 1 สาขางานเทา่นั้น  
แล้วคลิกบันทึกสาขาท่ีสมคัร 

เมื่อบันทึกสาขางานที่สมัครแล้ว ระบบจะให้กรอก
ข้อมูลประวตัิส่วนตัว (เพิ่มเตมิ) กรอกให้ครบทุกช่อง
โดยเฉพาะช่องที่มีสัญลักษณ์ * (ดอกจันท์) พร้อมกด
ยืนยันข้อมูลการสมัคร  

ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลที่กรอกว่า
ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง/ครบถ้วน แล้วคลิก
พิมพ์ใบสมัคร  

 

 

 



 

ใบน ำสง่เอกสำรหลกัฐำนวนัมอบตวั 
วิทยำลัยเทคนคิสตัหบี 

 

ชื่อ – นำมสกลุ.................................................................... ..................................................ระดบัชัน้  ปวช.1    ปวส.1  
ประเภทวชิำ.................................................สำขำวชิำ................................................สำขำงำน............................................... 
 

 

ค ำสัง่   ใหน้ักเรียน นกัศกึษำจดัเรยีงเอกสำรตำมล ำดับก่อน-หลงัดงัรำยกำรตอ่ไปนี้ และท ำเครื่องหมำย   
         ในชอ่ง  ที่นกัเรียน นักศึกษำ จดัเตรียมเอกสำรหลักฐำนมำ 
 

 1.   แบบฟอร์มกำรกรอกหมำยเลขโทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง (กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย) 1  แผ่น 

 2.   ใบขั้นตอนกำรมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษำ  1  แผ่น 

 3.   สลิปใบโอนเงินสวัสดิกำร 1  แผ่น 

 4.   ใบสั่งอุปกรณ์กำรเรียน 1  แผ่น 

 5.   สลิปใบโอนเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 1  แผ่น 

 6.   ใบสมัคร (ที่นักศึกษำพิมพ์จำกระบบสมัครเรียน Datacenter) 1  แผ่น 

 7.   บัตรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ (กรอกชื่อ-นำมสกุลให้เรียบร้อยทั้ง 2 แผ่น) 2  แผ่น 

 8.   แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษำ (กรอกด้วยตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 1 ใบ) 1  แผ่น 

 9.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียน นักศึกษำ (เซ็นชื่อรับรองส ำเนำให้เรียบร้อย) 1  แผ่น 

 10. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของนักเรียน นักศึกษำ (เซ็นชื่อรับรองส ำเนำให้เรียบร้อย) 1  แผ่น 

 11. ส ำเนำใบ ปพ.1 (ส ำหรับผู้จบ ม.3 , ม.6) หรือ รบ.1 (ส ำหรับผู้จบ ปวช.) แบบจบกำรศึกษำ 2  แผ่น 
          ( กรณีท่ีนักเรียน นักศึกษำยังไม่ได้รับ ปพ.1 , รบ.1 จำกสถำนศึกษำเดิมให้กรอกใบผ่อนผันกำรส่ง  
            ใบ ปพ.1 , รบ.1 )  
 12. ใบมอบตัว (กรอกข้อมูลและเซ็นชื่อให้เรียบร้อย) 1  แผ่น 

 13. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนบิดำ (เซ็นชื่อรับรองส ำเนำให้เรียบร้อย) 1  แผ่น 

 14. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนมำรดำ (เซ็นชื่อรับรองส ำเนำให้เรียบร้อย) 1  แผ่น 

 15. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้ปกครอง (กรณีท่ีผู้ปกครองไม่ใช่บิดำ หรือ มำรดำ) 1  แผ่น 
 
 
หมำยเหตุ   -    ส ำเนำเอกสำรที่ถ่ำยจำกฉบับจริง ให้รับรองส ำเนำพร้อมเซ็นชื่อก ำกับทุกแผ่น 

- ผู้ปกครอง หมำยถึง บิดำหรือมำรดำที่มีรำยละเอียดในใบมอบตัวและสัญญำค้ ำประกันเท่ำนั้น 
- กรณีบิดำ มำรดำเสียชีวิต อนุโลมให้ผู้อุปกำระหรือญำติที่ดูแลเป็นผู้ปกครองได้ 



ขั้นที่ การปฏิบัติตัวของนักศึกษา ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ

1 ตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษา จากบอร์ดกลาง

2 ตรวจสอบผลการเรียนรวมเฉล่ีย (2.00 ขึ้นไป)

3 พบครูทีป่รึกษาตามสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบเอกสาร

4 วัดขนาดรองเท้า และ ส่ังซ้ืออุปกรณ์การเรียน

5 มอบใบสลิปการโอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้งานสวัสดิการ

6 มอบใบสลิปการโอนเงินค่าลงทะเบียนให้งานการเงิน

7 มอบเอกสารการมอบตัวให้งานทะเบียน

8 รับเอกสารก าหนดการปฐมนิเทศ

9 วัดตัว ตัดชุดนักศึกษา และชุดฝึกงาน

ชื่อ - สกลุ .........................................................สาขางาน.....................................ระดับชั้น   ปวช.    ปวส.

ใบขั้นตอน

การมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

*** เมือ่ปฏบิติัครบทกุขั้นตอนแล้วใหก้ลับบา้นได้และเกบ็หลักฐานนี้ไว้ว่าได้มอบตัวแล้ว***

ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนทัง้ 9 ขั้นตอนตามล าดับ เมื่อครบทัง้หมดแล้วจึงกลับบ้านได้



 

วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี 
แบบบนัทกึประวตันิักเรยีน นกัศึกษา (โปรดกรอกดว้ยตวับรรจง) 

 

ระดับ  ปวช.  ปวส. ประเภทวิชา..................................สาขาวิชา...................................สาขางาน........................................... 

ประเภทนกัเรยีน   ปกติ   ทวิภาคี      รอบทีส่มคัร    โควตา   โควตาพิเศษ   ปกติ (สอบเข้า) 

 ขอ้มลูสว่นตวั 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                วัน/เดือน/ปีเกดิ.........../............/...........ความพิการ............................ 
ค าน าหน้า นาย/นางสาว ช่ือ..............................................................นามสกลุ......................................................................เพศ  ชาย   หญิง 

ช่ือ (ภาษาอังกฤษ).........................................................นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)......................................................ชื่อเล่น (ภาษาไทย)..................... 
สัญชาติ......................เชื้อชาติ..........................ศาสนา................................ความสามารถพิเศษ................................................................................... 
ความด้อยโอกาส....................................หมายเลขโทรศัพท์ (นักศึกษา).............................................อเีมล์.................................................................. 
ความสูง...............ซม.    น้ าหนัก...............กก.  กรุ๊ปเลือด................ โรคประจ าตัว.................................................ต าหน.ิ......................................... 
 

 ขอ้มลูทีอ่ยู่ (ของนกัศกึษา) 

รหัสประจ าบา้นปัจจุบัน                                              บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่............ซอย............................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................รหสัไปรษณีย.์................................. 
 

 ขอ้มลูประวตักิารศกึษา (ของนกัศกึษา) 

ช่ือสถานศึกษาเดิม (ระบุชื่อสถานศึกษาเต็ม ห้ามใส่ตัวย่อ).....................................................................จังหวัดสถานศึกษาเดิม................................. 
รหัสประจ าตัวเดมิ.......................ชดุที่ใบ ปพ./รบ. ..................เลขท่ีใบ ปพ./รบ. ...................วันท่ีจบ......./.........../.........หน่วยการเรียน.................. 
เกรดเฉลี่ยทีไ่ด้...............ระดับการศึกษาที่จบ  ม.3   ม.6  ปวช. สาขาวิชา..................................(กรอกเฉพาะผู้ท่ีจบ ปวช. ต่างสาขาเท่านั้น) 
 

 ขอ้มลูครอบครวั 

สถานภาพการสมรสของผู้ปกครอง...........................................จ านวนพ่ี...........คน จ านวนน้อง..........คน จ านวนพีน่้องที่ก าลังศึกษาอยู่..............คน 

ขอ้มลูบดิา   เลขประจ าตัวประชาชน                                                              
ค าน าหน้า (กรณมีียศให้ใส่ช่ือยศเต็ม)...........................ช่ือ..............................................................นามสกุล.............................................................. 
สถานภาพ  มีชีวิต  เสียชีวิต  ช่ือ-นามสกลุ บิดา (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................... 
อาชีพของบิดา............................................สัญชาต.ิ..........................ประเภทความพิการ........................................เงินเดือน..................................... 
ขอ้มลูมารดา  เลขประจ าตัวประชาชน 

ค าน าหน้า (กรณมีียศให้ใส่ชื่อยศเต็ม).............................ช่ือ...........................................................นามสกุล............................................................... 
สถานภาพ  มีชีวิต  เสียชีวิต  ช่ือ-นามสกลุ มารดา (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................... 
อาชีพของมารดา................................................สัญชาติ......................ประเภทความพิการ..................................เงินเดือน...................................... 
ที่อยูบ่ดิา/มารดาตามทะเบยีนบา้น   รหสัประจ าบ้าน 

บ้านเลขท่ี................................หมูท่ี่.........................ซอย...............................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.........................................
อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์........................หมายเลขโทรศัพท์ (บิดา/มารดา)…… ……………………………. 

ขอ้มลูผูป้กครอง   เลขประจ าตัวประชาชน 

ค าน าหน้า (กรณมีียศให้ใส่ชื่อยศเต็ม).................................ชื่อ............................................................นามสกลุ.......................................................... 
อาชีพของผู้ปกครอง..................................หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ปกครอง)................................เงินเดือน.........................ความสัมพันธ์.................... 
ที่อยูผู่ป้กครอง    รหัสประจ าบ้าน                                             บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..........ซอย.....................ถนน............................... 
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด...............................................รหสัไปรษณีย์.................................. 

ลงชื่อ......................................................นกัเรยีน นกัศึกษา 

                                                                                           (………………………………………………) 
หมายเหต ุหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆให้แจ้งงานทะเบยีนและอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 15 วัน พร้อมหลักฐาน 

             

           

             

             

             

           

           

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
 



 

บนัทกึขอ้ความ 
 

ส่วนราชการ         วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ                                          

ที่      วันที่    ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓      
เรื่อง ขอผ่อนผันการส่งใบแสดงผลการเรียน (รบ.๑ , ปพ. ๑) 
 

เรยีน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

ตามที่คู่มือนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 2563 เกี่ยวกับระเบียบการคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า                     
ศึกษาต่อในสถานศึกษา ได้ก าหนดไว้ว่าผู้ เข้าศึกษาต่อมีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อต้องจบการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562                   
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 แต่เนื่องจาก นาย/นางสาว.................................................. ................. 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน............................................................. .. 
ซึ่งเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในความปกครองของข้าพเจ้า ยังไม่ได้รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ. / รบ.จบการศึกษา) 
เนื่องจาก.................................................................................................................... .................................................. 
 

 ในการนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เป็นผู้ปกครอง ของ 
นาย/นางสาว..............................................................................................ใครขอผ่อนผันการ ส่งใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ. / รบ. จบการศึกษา) โดยจะน าส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 2563 และขอรับรองว่านักเรียน/นักศึกษามีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.00 จริง ถ้าหากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมหลังจบการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2562 ต่ ากว่า 2.00 ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์การเป็นนักเรียน – นักศึกษาโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายและไม่
ขอรับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   (ลงชื่อ)....................................................................ผู้ปกครอง 
                                (นาย/นาง/นางสาว)..............................................)       

 
   (ลงชื่อ).....................................................................นักศึกษา 
                                (นาย/นาง/นางสาว)...............................................) 
 

 
   (ลงชื่อ)..................................................................... 
                                       (....................................................................) 
                    ฝ่ายตรวจสอบผลการเรียน 
 

หมายเหตุ  1. หากส่งหลังก าหดวััดี ่ 30 เมษายด พ.ศ.2563 ถือั่าสละสิีธิ์การเป็ดดักศึกษา 
   2.  ให้ถ่ายส าเดาใบ รบ.1 หรือ ปพ.1 จบการศึกษา หด้า-หลัง จ าดัด 2 ชุว ให้รับรองส าเดา

ถูกต้อง เข ยดสาขางาดี ่ตดมอบตัั และด าส่ง  ี่ห้องงาดีะเบ ยดใดััดและเัลาราชการ 

ปวส. (รอบโควตารอบ 1 – โควตารอบ 2) 
(ฉบบันีว้ิทยาลยัฯจดัเกบ็) 

 



 

บนัทกึขอ้ความ 
 

ส่วนราชการ         วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ                                          

ที่      วันที่    ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓      
เรื่อง ขอผ่อนผันการส่งใบแสดงผลการเรียน (รบ.๑ , ปพ. ๑) 
 

เรยีน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 

ตามที่คู่มือนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 2563 เกี่ยวกับระเบียบการคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า                     
ศึกษาต่อในสถานศึกษา ได้ก าหนดไว้ว่าผู้ เข้าศึกษาต่อมีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อต้องจบการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562                   
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 แต่เนื่องจาก นาย/นางสาว................................................................. .. 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน..................................................... .......... 
ซึ่งเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในความปกครองของข้าพเจ้า ยังไม่ได้รับใบแสดงผลการเรียน (ปพ. / รบ.จบการศึกษา) 
เนื่องจาก.................................................................................................................... .................................................. 
 

 ในการนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เป็นผู้ปกครอง ของ 
นาย/นางสาว..............................................................................................ใครขอผ่อนผันการ ส่งใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ. / รบ. จบการศึกษา) โดยจะน าส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 2563 และขอรับรองว่านักเรียน/นักศึกษามีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.00 จริง ถ้าหากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมหลังจบการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2562 ต่ ากว่า 2.00 ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์การเป็นนักเรียน – นักศึกษาโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายและไม่
ขอรับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   (ลงชื่อ)....................................................................ผู้ปกครอง 
                                (นาย/นาง/นางสาว)..............................................)       

 
   (ลงชื่อ).....................................................................นักศึกษา 
                                (นาย/นาง/นางสาว)...............................................) 
 

 
   (ลงชื่อ)..................................................................... 
                                       (....................................................................) 
                    ฝ่ายตรวจสอบผลการเรียน 
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ถูกต้อง เข ยดสาขางาดี ่ตดมอบตัั และด าส่ง  ี่ห้องงาดีะเบ ยดใดััดและเัลาราชการ 

ปวส. (รอบโควตารอบ 1 – โควตารอบ 2) 
(ฉบบันีส้่งคนืนักศกึษา) 

 



ใบมอบตวั 
วิทยาลยัเทคนคิสตัหบี 

 
                                                                                              เขียนที ่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

                                                                                วันที_่_______เดือน________________พ.ศ._________ 
 

    ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปกครอง)__________________________อายุ_____ปี อาชีพ_______________รายได้/เดือน________ 
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี___________หมู่ที่_________ซอย________________________ถนน_______________________
ต าบล/แขวง_____________________อ าเภอ/เขต______________________จังหวัด___________________________ 
ขอท าใบมอบตัว (ชื่อนักศึกษา)______________________________ให้เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ไว้ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ (ชื่อนักศึกษา)_____________________________ซ่ึง 
เกี่ยวข้องเป็น_________________________ของข้าพเจ้า 
    โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ของ (ชื่อนักศึกษา)_______________________________________________
ทั้งในด้านความประพฤติ การเล่าเรียน จะพยายามตักเตือนให้ประพฤติตามค าสอน ข้อบังคับและระเบียบวินัยของสถานศึกษา 
ด้วยดีทุกประการ และข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบช าระเงินบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายต่างๆของ 
(ชื่อนักศึกษา)_________________________________________________________________________และถ้าหาก 
(ชื่อนักศึกษา)____________________________________________________________________ท าความเสียหายใดๆ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนนั้นทุกกรณี และหากในวันมอบตัว 
นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ตามเกณฑ์ ข้อบังคับของทางวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ข้าพเจ้ายินดีให้สถานศึกษาคัดชื่อ 
(ชื่อนักศึกษา)_________________________________________ออกจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 
    อนึ่ง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างดีแล้ว และมีความเห็นชอบทุกประการ
จึงได้มอบตัว (ชื่อนักศึกษา)________________________________________________________________________
พร้อมหลักฐานส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ รบ. ส าเนาทะเบียนบ้าน ให้เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาแห่ง
นี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
                                          (ลงชื่อ)________________________________ผู้ปกครอง 

(_______________________________) 
 

(ลงชื่อ)________________________________พยาน 
(_______________________________) 

 
(ลงชื่อ)________________________________เจ้าหน้าที่รับมอบตัว 

(_______________________________) 
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