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เปิดรบัสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 
สมัครเรียนได้ที ่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลคุ้งพยอม 
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
ระบบโควตา 
 -รับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 -ไม่ต้องสอบข้อเขียน 
 -ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ 
 -เลือกสาขาที่ชอบได้เลย 
 -หนังสือเรียน อุปกรณ์ ชุดนักเรียน ฟรี (ระดับ ปวช.) 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 -ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
ประกาศผลการคัดเลือกโควตา  วันพุธที่  8  มกราคม 2563  
                                        ทางเว็บไซต์ WWW.rtech2.ac.th 
รายงานตัว มอบตัวโควตา  วันอาทิตย์ที่ 12  มกราคม 2563 
ระบบปกติ 
 -รับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 -สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ 

*****มีทุนการศึกษาเรียนฟรีจำนวนมาก*****giupo  
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วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 

สร้างคน สร้างอาชีพ 
รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา “ระดับชาติ 5 ดาว” 

รางวัลประเมินมาตรฐานการศึกษา “ระดับยอดเยี่ยม” 
รางวัลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ “ระดับชาต”ิ 

รางวัลสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวภิาคี “ระดบัดีเด่น” 
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ระดบัภาค” 

 
 

 
 
 



หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
ครูวรรษชล  นิลทอง (ครูตูน) 080-1025614 

 08 6476 2634 WWW.rtech2.ac.th 
  หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 

1. ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
 1.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
   -สาขางานยานยนต์ 
  1.1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ระบบทวิภาคี) 
   -สาขางานเครื่องมือกล  
  1.1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
   -สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  1.1.4 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1.5 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
   -สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
   -สาขางานการบัญชี 
  1.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   -สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 1.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  1.3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
   -สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

*** รับนักเรียนที่กำลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
หลักสูตร 3 ปี  
ระบบทวิภาคีเรียนในสถานศึกษา 3 ภาคเรียน  
เรียนในสถานประกอบการ 3 ภาคเรียน  

08 6476 2634 WWW.rtech2.ac.th 
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 

 

2. ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 2.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  2.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
   -สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  2.1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ระบบทวิภาคี) 
   -สาขางานเครื่องมือกล   
  2.1.3 สาขาวิชาไฟฟ้า 
   -สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
  2.1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
   -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
   -สาขางานการบัญชี 



  2.2.2 สาขาวิชาการตลาด (ระบบทวิภาคี) 
   -สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ 
  2.2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   -สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

*** รับนักเรียนที่กำลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

หลักสูตร 2 ปี  
ระบบทวิภาคีเรียนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียน  
เรียนในสถานประกอบการ 2 ภาคเรียน 
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ประกาศผลการคัดเลือกโควตา   รอบท่ี 1  วันพุธที่  8  มกราคม 2563 
       รอบท่ี 2  วันพุธที่  4  มีนาคม 2563 
                                             ทางเว็บไซต์ WWW.rtech2.ac.th 
 

รายงานตัว มอบตัวโควตา รอบท่ี 1  วันอาทิตย์ที่ 12  มกราคม 2563 
        รอบท่ี 2  วันอาทิตย์ที่ 8  มีนาคม 2563 
                                 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 
 
 
 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

หลักฐานการมอบตัว 
 1. หลักฐานทางการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือใบรับรองที่
แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมสำเนา จำนวน  2  ชุด 
 2. บัตรประชาชนของนักเรียน  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ชุด 
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ 
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป  (เขียนชื่อหลังรูปทุกใบ  
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน) 
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่มามอบตัว  
จำนวน  1  ชุด 
 6. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่มามอบตัว  
จำนวน  1  ชุด 
 7. ผู้ปกครองที่มามอบตัวต้องเป็นผู้ที่บรรลุนติิภาวะ 
 8. สำนาทุกฉบับต้องมีการลงนามสำเนาถูกต้อง 
 9. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวประมาณ 1,000 บาท  
ประกาศผลการคัดเลือกโควตา   รอบท่ี 1  วันพุธที่  8  มกราคม 2563 
       รอบท่ี 2  วันพุธที่  4  มีนาคม 2563 
                                             ทางเว็บไซต์ WWW.rtech2.ac.th 
 

รายงานตัว มอบตัวโควตา รอบท่ี 1  วันอาทิตย์ที่ 12  มกราคม 2563 
        รอบท่ี 2  วันอาทิตย์ที่ 8  มีนาคม 2563 
                                 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 
 



ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

หลักฐานการมอบตัว 
 1. หลักฐานทางการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือใบรับรองที่
แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ 3 พร้อมสำเนา  จำนวน  2  ชุด 
 2. บัตรประชาชนของนักเรียน  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ชุด 
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ 
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป  (เขียนชื่อหลังรูปทุกใบ  
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน) 
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่มามอบตัว  
จำนวน  1  ชุด 
 6. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่มามอบตัว  
จำนวน  1  ชุด 
 7. ผู้ปกครองที่มามอบตัวต้องเป็นผู้ที่บรรลุนติิภาวะ 
 8. สำนาทุกฉบับต้องมีการลงนามสำเนาถูกต้อง 
 9. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวประมาณ 1,300 บาท  
(ยังไม่รวมค่าหน่วยกิต) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


