ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจาปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)
........................................................
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สัง กัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจาปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
กลุ่มเรียน จานวนรับ(คน)
คุณสมบัติ
เทคโนโลยียานยนต์ ภาคปกติ
20
1. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชายานยนต์
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง
หรือมีความผิดปกติเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ของสถาบันการอาชีว ศึ ก ษา
ภาคเหนื อ 2 ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ภาคปกติ
20
1. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง
หรือมีความผิดปกติเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ของสถาบันการอาชีว ศึ ก ษา
ภาคเหนื อ 2 ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
2. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร
2.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่สมัคร
2.2 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ในสาขาวิชาที่สมัคร
2.3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
2.4 มีสุขภาพแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนวิชานั้นๆ
2.5 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือ ติดสารเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกาหนด
2.6 มีภูมิลาเนาเห็นหลักแหล่ง โดยมีสาเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน หรือหลักฐานทางหารราชการในลักษณะ
เดียวกันมาแสดง
/2.7 มีความเคารพ.....

-22.7 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.8 มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัติย์เป็นประมุข
2.9 ไม่มีรอยสักยันต์ตามลาตัว ไม่เจาะหู จมูก หรืออื่นใดที่ไ ม่พร้อมการมีสภาพเป็นนักเรียน นักศึก ษา
ส่งผลล่อแหลมไปในทางมิชอบ
3. กาหนดการรับสมัคร การทดสอบและการรายงานตัว
การดาเนิน
รับสมัครโควตา

รับสมัครทั่วไป
(สมัครด้วยตนเอง)

วัน/เดือน/ปี
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 มกราคม 2564
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ
1 กุมภาพันธ์ 2564
- สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
4 กุมภาพันธ์ 2564
- ประกาศผล 8 กุมภาพันธ์ 2564
- มอบตัว ลงทะเบียน (โควตา)
15 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 23 เมษายน 2564

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ
การทดสอบ

26 เมษายน 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป
ความถนัดทางวิชาชีพ
และสอบสัมภาษณ์

2 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประกาศผู้ มี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการ
คัดเลือก

5 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

9 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ลงทะเบียน/มอบตัว/ชาระเงิน

หมายเหตุ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถานศึกษาสามารถดาเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4. วิธีการสมัคร
4.1 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการ
สมัครตามข้อ 5 ยื่นใบสมัครที่สถานศึกษาที่เปิดสอนในวันและเวลาราชการ
4.2 ช าระค่ า ระเบี ย บการ ค่ า ใบสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก และค่ า ใบสมั ค ร จ านวน 200 บาท
ชาระด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

/5. หลักฐานการรับสมัคร.....
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5. หลักฐานการรับสมัคร
5.1 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ กรอกข้อมูลด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์
5.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5.5 ใบอนุญาตให้ศึกษาต่อจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
5.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
6. รายงานตัว มอบตัว และลงทะเบียน ณ สถานศึกษาที่เปิดสอน เอกสารการรายงานตัว ประกอบด้วย
6.1 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตรฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา 1 ฉบับ
6.2 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
6.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป แต่งเครื่องแบบนักศึกษาไม่สวมหมวกและแว่นตาดา
6.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
6.5 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนประมาณ 10,000 บาท
6.6 ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย/เครื่องแบบนักศึกษา
2. หลักฐานในการมอบตัว สาเนาเอกสารมาให้ครบทุกฉบับโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น
3. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด ไม่ว่ากรณีใดๆถือว่าท่านสละสิทธิ์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

(นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

