
 

 

ประกาศวทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พซีี 
ที ่ ๐๕๘ / ๒๕๖๑ 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การสมัครขอรับทุนโครงการทุน IRPCT เพือ่คนระยอง 
ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

…………………………………………………………………………………………………… 
  ตามท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ไดมี้นโยบายสนบัสนุนนกัเรียนในจงัหวดัระยองท่ีมีผลการ
เรียนดี  มีความประพฤติดีและสนใจท่ีจะศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา  ให้ไดมี้โอกาสเขา้ศึกษาต่อในวิทยาลยัฯ  ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑  จึงกําหนดหลักเกณฑ์  และเง่ือนไขในการรับสมัครนักเรียนท่ีมีความประสงค์จะยื่นรับ
ทุนการศึกษาต่อในวิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ดงัน้ี 

๑.  คุณสมบติัผูส้มคัรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
๑.๑   มีสญัชาติไทยและอายไุม่เกิน ๑๖ ปี  ณ วนัท่ีสมคัรขอรับทุน 
๑.๒  วุฒิการศึกษาของผูส้มคัรเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี ๓  หรือ

กาํลงัศึกษาอยู ่
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี ๓ 
๑.๓  ผูส้มคัรรับทุนจะตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๒.๗๕ (ถา้กาํลงัศึกษาอยู ่ ใหคิ้ดท่ี ๕ 
ภาคการศึกษา) 

         ๑.๔  เป็นผูมี้ความประพฤติดี  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  โดยมีผูรั้บรองจากสถานศึกษาเดิม      
 ของผูส้มคัร 
๒. ลกัษณะทุน 
 ๒.๑  ระยะเวลาการรับทุน  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกิน ๓ ปี 
 ๒.๒  มูลค่าทุนประกอบดว้ย  ค่าธรรมเนียมเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ยกเวน้ค่าประกนั

ของเสียหาย) 
๓. เง่ือนไขทุนการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ๓.๑  ผูข้อรับทุนจะตอ้งมีภูมิลาํเนาในจงัหวดัระยอง  อยา่งนอ้ย ๑ ปี 
 ๓.๒  ผูรั้บทุนจะต้องเป็นผูท่ี้มีผลการเรียนดี  มีความประพฤติดี  สามารถปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดีให้กับนักศึกษาคนอ่ืนๆ ได้  และช่วยเหลืองานกิจกรรมของวิทยาลัยอย่าง
สมํ่าเสมอ 

 ๓.๓  ผูรั้บทุนจะตอ้งเขา้ศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในหลกัสูตรเตม็เวลาภาค
ปกติท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนดภายในระยะเวลา ๓ ปี 

 ๓.๔  ผูรั้บทุนจะตอ้งมีผลการเรียนเกรดเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ ๒.๗๕ ทุกภาคการศึกษา  ถา้เกรดเฉล่ีย
ตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด  คณะกรรมการวิทยาลยัฯ สามารถจะพิจารณายกเลิกการใหทุ้นการศึกษาได ้



 

 ๓ .๕   ผู ้รับทุนจะต้องส่งรายงานผลการเรียนของแต่ละภาคเรียน   แก่คณะกรรมการ
ทุนการศึกษารับทราบ(ผา่นแผนกแนะแนว) 

 ๓.๖  ถา้ผูรั้บทุนไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาไดต้ามกาํหนดระยะเวลาของทุน  ผูรั้บทุนจะตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายดว้ยตนเองจนกวา่จะสาํเร็จการศึกษา 

 ๓.๗   ถา้ผูท่ี้ไดรั้บทุนไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขของวิทยาลยัฯ  จะถูกยกเลิกการใหทุ้น 
๔. จาํนวนทุน 
 จาํนวน ๒๐ ทุน  ใน ๖ สาขาวิชา  ดงัน้ี 
 ๔.๑  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ๔.๒ สาขาวิชาช่างยนต ์
 ๔.๓ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   ๔.๔  สาขาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ๔.๕  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ๔.๖  สาขาวิชาการบญัชี 
๕. การขอรับทุน 
 ๕.๑  ผูข้อรับทุน  สามารถขอรับใบสมคัรขอรับทุนดว้ยตนเองกบัอาจารยท่ี์ออกแนะแนว  หรือ

มาขอรับใบสมคัรดว้ยตนเองท่ีอาจารยแ์ผนกแนะแนว  ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี  ตั้งแต่
วนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ – ๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 

 ๕.๒  ผูข้อรับทุน  จะตอ้งยื่นใบสมคัรขอรับทุนกบัอาจารยท่ี์ออกแนะแนว  หรือมายื่นดว้ย
ตนเองท่ีแผนกแนะแนว  วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ไดต้ั้งแต่วนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ – 
๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 

 ๕.๓  ผูส้มคัรขอรับทุน  จะตอ้งเขา้รับการตรวจสอบคุณสมบติั  โดยสอบขอ้เขียน  สอบ
สมัภาษณ์  และตรวจตาบอดสี ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซีจากคณะกรรมการทุนการศึกษา  
ในวนัพธุท่ี ๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 ๕.๔  วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี  จะประกาศผลผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น เป็นนกัศึกษาทุน 
IRPCT เพื่อคนระยอง  ทางเวบ็ไซต ์www.irpct.ac.th  ในวนัพธุท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑  หรือ
สอบถามดว้ยตนเองท่ีแผนกแนะแนว  หมายเลขโทรศพัท ์๐-๘๙๒๔-๕๒๘๔-๗, ๐-๘๙๐๙-
๑๘๔๕-๒ 

 ๕.๕  ผูท่ี้ไดรั้บการพิจารณาใหไ้ดรั้บทุน  จะตอ้งดาํเนินการมอบตวัเป็นนกัศึกษาของวิทยาลยั
เทคโนโลยไีออาร์พีซี  ภายในวนัท่ี ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๑  หากเกินกาํหนดถือวา่สละสิทธ์ิ 

  
    ประกาศ ณ วนัท่ี   ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 
        
                     (ดร.โพธิวฒัน์  เผา่พงศช่์วง) 
                              กรรมการผูจ้ดัการ/ผูรั้บใบอนุญาต 
                                                                                                             วิทยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี         



 

 
 
 

ใบสมัครขอรับทุนโครงการ”ทุน IRPCT เพือ่คนระยอง” 
ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง 
1. ช่ือ  นาย/นางสาว..............................................................  อายุ..................ปีสัญชาติ ..............  เชือ้ชาติ...............
เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน.....................................โทรศัพท์ ..............................Email...................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................อายุ............ปี  สถานท่ีเกิด..................................อาศัยอยู่จังหวัดระยอง............ปี 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบนั  เลขท่ี...........  หมู่ท่ี..................  ตรอก/ซอย....................................... ถนน........................................ 
    ตาํบล/แขวง...............................................  อาํเภอ/เขต......................................... จังหวัด....................................... 
    รหัสไปรษณีย์............................................................ โทรศัพท์...................................... 
4. กาํลงัศึกษาอยู่ช้ันมัธยม ศึกษา ปีท่ี 3 สถานศึกษา...................................................... โดยมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 
.................................(5 ภาคเรียน ไม่ตํา่กว่า 2.75) 

5. บิดาข้าพเจ้าช่ือ...........................................................     ถึงแก่กรรม         ยังมีชีวิตอยู่ อายุ..............ปี 
      อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาํแหน่ง................................................................ 
   ค้าขาย โดยเป็น   เจ้าของร้าน  หาบเร่  เช่าร้าน 
   รับจ้าง (โปรดบ)ุ......................................................................................................... 
   เกษตรกร................................................................................................................... 
   อ่ืนๆ  โปรดระบ.ุ......................................................................................................... 
    รายได้เดือนละ............................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
    ท่ีอยู่ปัจจุบนั  เลขท่ี.................  หมู่ท่ี.............  ตรอก/ซอย.................................. ถนน........................................ 
    ตาํบล/แขวง..............................................  อาํเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.............................. 
    รหัสไปรษณีย์................................................ โทรศัพท์.................................... 

6. มารดาข้าพเจ้าช่ือ.........................................................   ..    ถึงแก่กรรม         ยังมีชีวิตอยู่ อายุ..............ปี 
     อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาํแหน่ง................................................................ 
   ค้าขาย โดยเป็น   เจ้าของร้าน  หาบเร่         เช่าร้าน 
   รับจ้าง (โปรดบ)ุ......................................................................................................... 
   เกษตรกร...................................................................................................................  
   อ่ืนๆ  โปรดระบ.ุ.........................................................................................................  
     

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 



 

    รายได้เดือนละ............................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
    ท่ีอยู่ปัจจุบนั  เลขท่ี.................  หมู่ท่ี.............  ตรอก/ซอย.................................. ถนน........................................ 
    ตาํบล/แขวง..............................................  อาํเภอ/เขต.............................................. จังหวัด..............................  
    รหัสไปรษณีย์................................................ โทรศัพท์.................................... 

7. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
  อยู่ด้วยกนั    หย่า     แยกกันอยู่ 
  อ่ืนๆ  ระบ.ุ........................................................... 

8. พ่ีน้องร่วมบิดามารดา รวมผู้สมัครขอรับทุน มี...............คน  ชาย............คน  หญิง........คน  ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี........ 
    พ่ีน้องท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ รวมท้ังสิ้น.............คน  ปัจจุบันพ่ีน้องท่ีประกอบอาชีพแล้ว รวมท้ังสิ้น......................คน 
 

9. สมัครขอรับทุนในสาขา   (ใ ส่ลาํดับท่ีต้องการศึกษา 1-3 ) 

   สาขาช่างอิเลก็ทรอนิกส์               สาขาช่างยนต์ 

   สาขาช่างไฟฟ้ากาํลงั  สาขาช่างกลโรงงาน 

   สาขาบัญชี   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ขอรับรองว่าข้อความท่ีกรอกถกูต้องตามความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ.................................................ผู้ขอรับทุน    
           (..........................................................) 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ปกครอง 
       (........................................................)   

  

ลงช่ือ.................................................ผู้รับรองข้อมูลถกูต้อง 
       (....................................................) 

        ตาํแหน่ง.....................................................   

 

 

 


