
ขัน้ตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเตมิ) 
ระดับชัน้ ปวช.1 ปีการศึกษา 2558 

 

 

โปรดอ่าน!!! รายละเอียดด้านล่าง และเตรียมเอกสารต่างๆ 

 ที่ใช้ในการมอบตัวในวันที่ 21 เมษายน 2558 ดังนี้ 

 

  

ขั้นตอนที่ รายการปฏิบัติ สถานที ่ วัน/เดือน/ปี 

1 กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวที่เว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th 
และ http://datacenter.vec.go.th แล้วพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 เพ่ือน า 
ส่งให้คณะกรรมการรับมอบตัวในวันที่ 21 เมษายน 2558 (อ่านคู่มือ 
วิธี/ขั้นตอนการกรอกประวัติ ได้ที่ ภาคผนวก) 

 
- 

 
17-20 เมษายน 2558 

 

2 ลงชื่อรับเอกสารรายงานตัวและบัตรลงทะเบียน  
หน้าห้องโสตฯ 

21 เมษายน 2558 
 เวลา 08.00 น. 

3 นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อฟังค าชี้แจงต่างๆ  
ห้องโสตฯ 

21 เมษายน 2558 
เวลา 08.30 น. 

4 ช าระเงินค่าลงทะเบียน จ านวน 960 บาท ห้องการเงิน 21 เมษายน 2558 
เวลา 10.30 น. 

5 ช าระเงินค่ากิจกรรม จ านวน 1,980 บาท  ห้องกิจกรรม 21 เมษายน 2558 
เวลา 11.00 น. 

6 ช าระค่าเข็มขัดและเครื่องหมาย 
- นักศึกษาชาย จ านวน 130 บาท 
- นักศึกษาหญิง จ านวน 200 บาท 

 
ร้านค้าสหกรณ ์

21 เมษายน 2558 
เวลา 11.30 น. 

7 ผู้ปกครองและนักศึกษาน าเอกสารการมอบตัว ซึ่งกรอกข้อมูลแล้วไป
มอบตัว 
 

แผนกท่ีสังกัด 21 เมษายน 2558 
เวลา 13.00 น. 

 

http://admission.lbtech.ac.th/


 
ขัน้ตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเตมิ) 

ระดับชัน้ ปวส.1 ปีการศึกษา 2558 

 

โปรดอ่าน!!! รายละเอียดด้านล่าง และเตรียมเอกสารต่างๆ 

 ที่ใช้ในการมอบตัวในวันที่ 21 เมษายน 2558 ดังนี้ 

 

  

ขั้นตอนที่ รายการปฏิบัติ สถานที ่ วัน/เดือน/ปี 

1 กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวที่เว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th 
และ http://datacenter.vec.go.th แล้วพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 เพ่ือน า 
ส่งให้คณะกรรมการรับมอบตัวในวันที่ 21 เมษายน 2558 (อ่านคู่มือ 
วิธี/ขั้นตอนการกรอกประวัติ ได้ที่ เอกสารแนบท้ายนี้) 

 
- 

 
17-20 เมษายน 2558 

 

2 ลงชื่อรับเอกสารรายงานตัวและบัตรลงทะเบียน  
หน้าห้องโสตฯ 

21 เมษายน 2558 
 เวลา 08.00 น. 

3 ช าระเงินค่าลงทะเบียน จ านวน 5,500 บาท  
ห้องการเงิน 

21 เมษายน 2558 
เวลา 09.00 น. 

4 ช าระเงินค่ากิจกรรม จ านวน 890 บาท หอ้งกิจกรรม 21 เมษายน 2558 
เวลา 09.30 น. 

5 ช าระค่าเข็มขัดและเครื่องหมาย 
- นักศึกษาชาย จ านวน 130 บาท 
- นักศึกษาหญิง จ านวน 200 บาท 

 
ร้านค้าสหกรณ์ 

21 เมษายน 2558 
เวลา 09.30 น. 

6 นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อฟังค าชี้แจงต่างๆ  
ห้องโสตฯ 

21 เมษายน 2558 
เวลา 10.30 น. 

7 ผู้ปกครองและนักศึกษาน าเอกสารการมอบตัว ซึ่งกรอกข้อมูลแล้วไป
มอบตัว 
 

แผนกท่ีสังกัด 21 เมษายน 2558 
เวลา 13.00 น. 

 

http://admission.lbtech.ac.th/


เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
รายการเอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนนักศึกษา จ านวน 

1. แบบกรอกประวัตินักเรียนนักศึกษา (พิมพ์จากเว็บไซต์ http://admission.lbtech.ac.th และ 
พิพม์ใบสมัครจากเว็บ http://datacenter.vec.go.th ) 

อย่างละ 1 ฉบับ 

2. ส าเนาใบ รบ.1 หรือ ปพ.1 (ถ่ายเอกสารขนาด A4) จบหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 2 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนนักศึกษา (ถ่ายเอกสารขนาด A4) 1 ฉบับ 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียนนักศึกษา (ถ่ายเอกสารขนาด A4) 1 ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาผู้ให้ก าเนิด (ถ่ายเอกสารขนาด A4) 1 ฉบับ 

6. ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดาผู้ให้ก าเนิด (ถ่ายเอกสารขนาด A4) 1 ฉบับ 

7. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ้าไม่ใช่บิดา/มารดา) (ถ่ายเอกสารขนาด A4) 1 ฉบับ 

8. ส าเนาบัตรประตัวจ าประชาชนของผู้ปกครอง (ถ่ายเอกสารขนาด A4) 1 ฉบับ 

9. หนังสือมอบอ านาจของบิดาหรือมารดา ถ้าบิดาหรือมารดาไม่สามารถมามอบตัวได้ 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ท่ี http://admission.lbtech.ac.th/proxy.pdf 

1 ฉบับ 

 

หมายเหตุ  1. เอกสารที่ต้องถ่ายส าเนาทุกฉบับให้ถ่ายย่อ-ขยาย ขนาด A4 ทุกฉบับ 

 2. เอกสารที่ถ่ายส าเนาทุกฉบับให้เซ็นรับรองส าเนา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

             ส าเนาถูกต้อง 
 
....................................................(ลายเซ็น) 
(....................................................) (ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง) 
............/............/..........................  (วัน/เดือน/ปี ที่รับรองส าเนา) 



ภาคผนวก 
ขั้นตอนและวธีิการเข้าใช้งานระบบกรอกข้อมูลประวตัินักเรียนนักศึกษาใหม่ 

  1. รายละเอยีดการใช้งานเวบ็ไซต์ http://admission.lbtech.ac.th 

 1. เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์htttp://admission.lbtech.ac.th 

 2. คลิกท่ีเมนูทางดา้นซา้ยมือ    กรอก/แกไ้ขประวติั 

 

 

 3. ใส่เลขท่ีบตัรประชาชน และ รหสัผา่นท่ีผูส้มคัรไดก้รอกขอ้มูลสมคัรเรียนไว ้(หากลมืรหัสผ่าน ให้คลกิ

ทีเ่มนู ลมืรหัสผ่าน ทางด้านซ้ายมือ) 

 

  

 

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


4. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” จะพบแบบฟอร์มใหก้รอกประวติัฯ ดงัรูป (กรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหค้ลิกปุ่ม 

“ตกลง” ตรงดา้นล่าง) 

 

 5. เสร็จส้ินขั้นตอนการกรอกประวติันกัเรียนนกัศึกษาใหม่ 

 6. ใหค้ลิกท่ีเมนู     “พมิพ์ประวตัิ”       ดงัรูป 

 



7.  ใส่เลขท่ีบตัรประชาชน และ รหสัผา่นท่ีผูส้มคัรไดก้รอกขอ้มูลสมคัรเรียนไว ้(หากลืมรหัสผ่าน ให้

คลกิทีเ่มนู ลมืรหัสผ่าน ทางด้านซ้ายมือ) 

 

 8. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” จะพบแบบกรอกประวติัฯ ดงัรูป  และ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “พมิพ์” ดา้นล่างเพื่อน าใบ

ประวติัฯ น้ีมาส่งท่ีงานทะเบียน 

 

 9. เสร็จส้ินขั้นตอนการกรอกประวตัิจากเวบ็ไซต์ http://admission.lbtech.ac.th ทีอ่ยู่ในข้ันตอนการมอบ

ตัว ขั้นตอนล าดับที ่6 

  

http://admission.lbtech.ac.th/


 

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

[ส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่เคยกรอกข้อมูลในเวบ็ไซต์นีแ้ล้ว ให้ท าตามขั้นตอนดงันี]้ 

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

2. คลิกท่ีปุ่ม    “สมคัรเรียนออนไลน์”     

              

 

3. คลิกปุ่ม   ตรวจสอบ    (ส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาท่ีเคยเขา้ไปสมคัรเรียนท่ีเวบ็ไซตน้ี์แลว้) 

 

 

 

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


 

4. ใส่รหสัประจ าตวัประชาชน และ วนั/เดือน/ปี เกิด คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” ดงัรูป 

 

    5.  คลิกพิมพใ์บสมคัร ท่ีเมนู     “พิพมใ์บสมคัร”      ดงัรูป 

 

 
 
 

  

 



 

[ส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยงัไม่เคยกรอกข้อมูลในเวบ็ไซต์นี ้ให้ท าตามขั้นตอนดงันี]้ 

 
1. ใหส้มคัรเรียนไดโ้ดยคลิกปุ่ม      “สมคัรเรียน”                                                                      

 

 กรอกขอ้มูลรหสัประจ าตวัประชาชน และวนั เดือน ปีเกิด แลว้คลิกปุ่ม   “ตรวจสอบ”    เพื่อท าขั้นตอน

ถดัไป 

2. หากใส่ขอ้มูลในขอ้ท่ี 4 ถูกตอ้งแลว้ โปรแกรมจะใหก้รอกขอ้มูลผูส้มคัรตามรูป 

 

       ***การกรอกช่ือโรงเรียนให้ใส่ ช่ือเต็ม

เท่าน้ัน เช่น วิทยาลยัเทคนิคลพบรีุ หรือ โรงเรียน
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อกรอกข้อมูล

ครบถ้วนแล้ว  ใ ห้คลิกปุ่ ม    “ยืนยัน ข้อมูล ”           

เพื่อท าขัน้ตอนถดัไป**** 



 

3.   หลงัจากนั้นโปรแกรมจะใหก้รอกขอ้มูลประวติัผูส้มคัรตามรูป 

  
 

เง่ือนไขการกรอกข้อมูล 

*** การกรอก “รหัสประจ าบ้าน” ให้ดูจากส าเนาทะเบียนบ้าน  

*** และการกรอก “รายได้ของบิดา/มารดา” ให้กรอกรายได้ต่อเดือน ไม่ใช่รายได้ต่อปี ตามหน้าเวบ็ เน่ืองจาก
หน้าเวบ็พิมพ์ข้อความผิด 

 

 

 

 

 

 

 



4. หลงัจากนั้นโปรแกรมจะใหเ้ลือกสถานศึกษาและสาขาท่ีสมคัร ดงัรูป 
                     

 
 

- ระดับการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาท่ีผูส้มคัรตอ้งการเขา้ศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัเทคนิคลพบุรี 
 - ระบบการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาท่ีวทิยาลยัเทคนิคลพบุรีท าการเปิดสอน 
โดยถา้ผูส้มคัรตอ้งการเลือกเรียน ปวส.(สายตรง) หรือ ปวส.(ม.6) ใหเ้ลือกเป็น ระบบปกติ ส่วนผูท่ี้ตอ้งการศึกษา
ต่อระดบั ปวช. ใหเ้ลือก ระบบปกติ เท่านั้น 

- จังหวดั ใหเ้ลือก     ลพบุรี 
- สถานศึกษา ใหเ้ลือก   วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี  แลว้คลิกปุ่ม  “ค้นหา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. หลงัจากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลสาขางานท่ีเปิดรับสมคัร ใหเ้ลือกสาขาท่ีตอ้งการสมคัร โดยต้องเลอืกให้
ตรงกบัสาขาทีเ่ลือกสมัครฯ ไว้ในวนัที ่16 เมษายน 2558  

 
6. หลงัจากเลือกสาขาท่ีสมคัรเรียบร้อยแลว้ โปรแกรมจะแสดงช่ือสาขาวชิา/สาขางาน ท่ีเลือก  

- กรณีเลือกสาขาผดิพลาด สามารถแกไ้ขไดโ้ดย 1) คลิกปุ่ม  x  เพื่อลบขอ้มูลสาขาเดิม 2) เลือกสาขาใหม่
ใหถู้กตอ้ง  

หลงัจากนั้นใหค้ลิกปุ่ม “ส่งใบสมัคร” เพื่อส่งขอ้มูลการสมคัรเขา้สู่ระบบ หากขอ้มูลถูกตอ้ง โปรแกรมจะ
แสดงขอ้ความ การสมคัรเสร็จสมบูรณ์ ใหท้ราบ ดงัรูป 
 

 
หลงัจากสมคัรเสร็จส้ินแลว้ ใหค้ลิกปุ่มตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบขอ้มูลการสมคัรของตนเอง และพิมพใ์บ

สมคัรเพื่อน าไปเป็นหลกัฐานในการมอบตวั 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบสมัคร”  จะแสดงใบสมัครดังรูป 
แล้วท าการพิมพ์ใบสมคัรเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 


