ใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
จังหวัดอุดรธานี วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
(แยกทักษะ เฉพาะ on site)
*******************************************************************************************
ชื่อวิชา.....................................................................................................
ระดับชั้น ( ) ปวช. ( ) ปวส. ( ) ปวส.ม.6
ประเภท ( ) บุคคล ( ) ทีม
วิทยาลัย…………………..….……………………….…..…จังหวัด..................................………
โทรศัพท์…………………………………………………………....โทรสาร…………………………….………
ลำดับ

ชื่อ-สกุล (ระบุ นาย/นางสาว)

สาขาวิชา

หมายเหตุ

อาจารย์ผู้ควบคุม……………………………………...........................โทรศัพท์เคลื่อนที่……………….…………………
ลงชื่อ…………………….…………………………….อาจารย์ผู้ควบคุม
(…………………….…………………….………..)
ขอรับรองว่าผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นนี้เป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาจริง
ลงชื่อ…………………………………………………………
(………………………………..…………………..)
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
ประทับตราสถานศึกษา
หมายเหตุ

1. ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำใบสมัครและสำเนาบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา นำส่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 (ใบสมัครรายทักษะ และ ใบสมัครรวมพร้อมใบสลิบโอนเงินให้สมาคม)
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
มาแสดงตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
3. กรอกใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันและแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนโดยตรงกับสถานศึกษาที่เป็น
เจ้าภาพไม่เกินวันที่15 มีนาคม 2564

ใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ..................เดือน..........................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า.................................................................................................ตำแหน่ง (ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต)
ชื่อสถานศึกษา.....................................................................................................................................................
จังหวัดอุดรธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความประสงค์ขอส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1.วิชา........................................................ระดับชั้น ( ) ปวช. ( ) ปวส. ( ) ปวส.ม.6 ประเภท ( ) บุคคล ( ) ทีม
ที่
ชื่อ-สกุล
ครูผู้ควบคุม+โทรศัพท์

1.วิชา........................................................ระดับชั้น ( ) ปวช. ( ) ปวส. ( ) ปวส.ม.6 ประเภท ( ) บุคคล ( ) ทีม
ที่
ชื่อ-สกุล
ครูผู้ควบคุม+โทรศัพท์

2.วิชา........................................................ระดับชั้น ( ) ปวช. ( ) ปวส. ( ) ปวส.ม.6 ประเภท ( ) บุคคล ( ) ทีม
ที่
ชื่อ-สกุล
ครูผู้ควบคุม+โทรศัพท์

3.วิชา........................................................ระดับชั้น ( ) ปวช. ( ) ปวส. ( ) ปวส.ม.6 ประเภท ( ) บุคคล ( ) ทีม
ที่
ชื่อ-สกุล
ครูผู้ควบคุม+โทรศัพท์

สรุปรายการที่ส่งเข้าแข่งขัน
ที่
รายวิชา/การประกวด

ระดับ จำนวน
(คน)

ค่าสมัครเป็นเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
ทั้งนี้สถานศึกษาได้บริจาคค่าบำรุงสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่าครูและนักเรียน
นักศึกษาทุกคนสมัครใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฯ ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และหากครูและนักเรียนนักศึกษาดังกล่าวตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ โดยจะปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ของสถานศึกษา
เจ้าภาพ กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ลงชื่อ ......................................................(ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต)
(………………………………………….)
(ประทับตราสถานศึกษา)

ทช.1

ใบเสนอราคา
วันที่ ..................เดือน..........................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า.................................................................................................อยู่บ้านเลขที่..............................................
ถนน...............................................แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ..........................................
จังหวัดอุดรธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเสนอราคาค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการ
ดำเนินโครงการ.....................................................................................................................................................
กิจกรรมที่.......................................................................................................................................................ดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน
มื้อละ..........................บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ ละ..........................บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

หมายเหตุ

1. ประทับตราสถานศึกษาทับลายเซ็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ (เซ็นคนเดียว)
2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หากเขียนผิดให้ขีดฆ่า และเซ็นชื่อกำกับ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

ที่.....................................................

ทช.2

ใบสำคัญรับเงิน
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................
ถนน......................ตำบล....................................อำเภอ.............................................จังหวัด.................................
ได้รับเงินจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รายการ
จำนวนเงิน
โครงการ.............................................................................................................................
กิจกรรมที่ 5 ......................................................................................................................
ระหว่างวันที่.......................................................................................................................
ณ วิทยาลัย...................................................................วันที่............................................
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวด และผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน.....................คน X มือ้ ละ...............บาท 1 มื้อ เป็นเงิน.................................บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวด และ
ผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน.....................คน X มือ้ ละ...............บาท 2 มื้อ เป็นเงิน.................................บาท
วันที่....................................................................................................................... ...........
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวด และผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน.....................คน X มือ้ ละ...............บาท 1 มื้อ เป็นเงิน.................................บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวด และ
ผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน.....................คน X มือ้ ละ...............บาท 2 มื้อ เป็นเงิน.................................บาท
รวมเป็นเงิน.................................บาท
*หมายเหตุ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณ
จำนวน............................บาท
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับเงิน
(............................................................)
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน
(.......................................................... )
หมายเหตุ
1. คำนำหน้านามและที่อยู่ต้องชัดเจน
2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หากเขียนผิดให้ขีดฆ่า และเซ็นชื่อกำกับ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด

ทช.3

ใบลงทะเบียน
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ประเภท/ฝ่าย.............................................................................
สาขาวิชา/รายวิชา.............................................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................
ณ (สถานที่จัด )(วิทยาลัยเจ้าภาพ)…………………………………………………จังหวัด...........................................
ที่
ชื่อ-สกุล
สถานศึกษา
ลายมือชื่อ
(พิมพ์/เขียนให้ชัดเจน)
ลงชื่อ
เวลามา
ลงชื่อ เวลากลับ

ทช.4

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่.........ประจำปีการศึกษา................
ประเภท/ฝ่าย.............................................................................
สาขาวิชา/รายวิชา.............................................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................
ณ (สถานที่จัด )(วิทยาลัยเจ้าภาพ)…………………………………………………จังหวัด...........................................
ที่
ชื่อ-สกุล
สถานศึกษา
คะแนน
เกียรติบัตร
(เหรียญ.........)

ลงชื่อ..................................................................
(............................................................)
ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด
ลงชื่อ................................................................
(.......................................................... )
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ลงชื่อ................................................................
(.......................................................... )
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเจ้าภาพ
หมายเหตุ
1. กรณีประกาศผลมีหลายแผ่นๆ ที่ 2,3,…… ไม่ต้องพิมพ์หัวกระดาษ
2. ลงชื่อทั้ง 3 ตำแหน่ง เฉพาะแผ่นสุดท้าย
3. ให้ประกาศผลเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลเท่านั้น

ทช.5

ทะเบียนคุมเกียรติบัตร
การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกา

เลขที่
เกียรติบัตร

ครั้งที.่ ........................ประจำปีการศึกษา.....................................
วิชา..........................................ระดับ.. ( ) ปวช ( ) ปวส.
สถานที่แข่งขัน………………………………………….....................................
ชื่อ-สกุล
ชื่อสถานศึกษา เกียรติบัตร ให้ไว้ ณ วันที่ หมายเหตุ
เหรียญ

ทช.6

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่.........ประจำปีการศึกษา................
ประเภท/ฝ่าย.............................................................................
สาขาวิชา/รายวิชา.............................................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................
ณ (สถานที่จัด )(วิทยาลัยเจ้าภาพ)…………………………………………………จังหวัด...........................................
วิชาที่
จำนวน
จำนวนที่
จำนวนเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัล
แข่งขัน
สมัคร
แข่งขัน
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม

ลงชื่อ..................................................................
(............................................................)
ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด............................

ทช.7

แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าภาพ
ประเภท การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ณ (สถานที่จัด/วิทยาลัยเจ้าภาพ)............................................จังหวัด..................................................
ระหว่างวันที่.............เดือน.....................พ.ศ......................ถึงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................
ที่
ชื่อ
จำนวน
จำนวนผู้
ค่า
ค่า
รายละเอียดค่า
รายวิชา/ชื่อ สถานศึกษา เข้าแข่งขัน ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการหรืรอ
การประกวด ที่เข้าแข่งขัน (คน/ทีม) หรือค่าวัสดุ หรือค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
นวัตกรรม/
(แห่ง)
(2)
อุปกรณ์ที่
อุปกรณ์ที่ อุปกรณ์(ทั้งหมด)
ชื่อการ
(1)
เก็บ (ต่อ
เก็บ
ประกวด
คน/ต่อทีม) (ทั้งหมด)
(1)
(2*3)

ลงชื่อ...........................................................เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
(............................................................)
ลงชื่อ...........................................................ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด
(............................................................)

ทช.8

แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าภาพ
ประเภท การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ณ (สถานที่จัด/วิทยาลัยเจ้าภาพ)............................................จังหวัด..................................................
ระหว่างวันที่.............เดือน.....................พ.ศ......................ถึงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................
ที่
ชื่อ
จำนวน
จำนวนผู้
ค่า
ค่า
รายละเอียดค่า
รายวิชา/ชื่อ สถานศึกษา เข้าแข่งขัน ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการหรืรอ
การประกวด ที่เข้าแข่งขัน (คน/ทีม) หรือค่าวัสดุ หรือค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
นวัตกรรม/
(แห่ง)
(2)
อุปกรณ์ที่
อุปกรณ์ที่ อุปกรณ์(ทั้งหมด)
ชื่อการ
(1)
เก็บ (ต่อ
เก็บ
ประกวด
คน/ต่อทีม) (ทั้งหมด)
(1)
(2*3)

ลงชื่อ...........................................................เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
(............................................................)
ลงชื่อ...........................................................ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด
(............................................................)

ทช.9

แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าภาพ
ประเภท การประกวด
ณ (สถานที่จัด/วิทยาลัยเจ้าภาพ)............................................จังหวัด..................................................
ระหว่างวันที่.............เดือน.....................พ.ศ......................ถึงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ......................
ที่
ชื่อ
จำนวน
จำนวนผู้
ค่า
ค่า
รายละเอียดค่า
รายวิชา/ชื่อ สถานศึกษา เข้าแข่งขัน ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการหรืรอ
การประกวด ที่เข้าแข่งขัน (คน/ทีม) หรือค่าวัสดุ หรือค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
นวัตกรรม/
(แห่ง)
(2)
อุปกรณ์ที่
อุปกรณ์ที่ อุปกรณ์(ทั้งหมด)
ชื่อการ
(1)
เก็บ (ต่อ
เก็บ
ประกวด
คน/ต่อทีม) (ทั้งหมด)
(1)
(2*3)

ลงชื่อ...........................................................เจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
(............................................................)
ลงชื่อ...........................................................ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด
(............................................................)

ทช.10

แบบสรุปรายการสนับสนุนค่าดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2563
จังหวัด...................................

เรียน นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ข้าพเจ้า..............................................................................ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด....................................
ขอมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ.2563 จังหวัด...................................................ณ
............................................................... ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ .........................เดือน.......................พ.ศ
....................ถึงวันที่........................เดือน...................................พ.ศ...................... ให้กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
ที่
ประเภท
จำนวน (คน,ทีม,ชิ้น)
จำนวนเงิน
1
บุคคล
2
ทีม
3
การประกวด
รวมทั้งสิ้น
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)
หมายเหตุ
1. ประเภทบุคคล คนละ 10 บาท ประเภททีมๆ ละ 20 บาท ประเภทนวัตกรรมชิ้นงานละ 20 บาท
2. หมายเลขบัญชี 1302254327 ชื่อ บัญชี สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย สาขาราชวัตร ประเภทออมทรัพย์
3. แนบสำเนาการโอนเงินไปที่ E-Mail:samakom1097@hotmail.co.th

ทั้งนี้ได้ทำการโอนจำนวนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสมาคมฯ เป็นเงิน......................................................
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ .................เดือน.........................พ.ศ. 2564

ลงชื่อ...........................................................
(............................................................)
ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด

