ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเพิ่มเติม
ประจาปีการศึกษา 256๕
************************************************
ด้วยวิทยาลัย เทคนิ คนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ต้องการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปีการศึกษา 256๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. การรับสมัครนักเรียน รอบเพิ่มเติม
๒. ระบบการเรียน การจัดระบบการเรียนแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ
๒.๑ การศึกษาในระบบ หมายถึง การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา โดยมี
การกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัด และประเมินผล ตามหลักสูตร เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขของการ
สาเร็จการศึกษา และต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน
๒.๒ การศึกษาระบบทวิภ าคี หมายถึง การจัดการศึกษาวิช าชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้
เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๓.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า หรือนักเรียนที่กาลังศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 256๔
๓.2 มีความประพฤติเรียบร้อย และแต่งกายชุดนักเรียนในวันยื่นใบสมัคร
๓.3 มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนสาขาวิชานั้น ๆ
๓.4 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้
๓.๕ ไม่เป็นผู้เสพหรือผู้จาหน่ายสารเสพติดร้ายแรงทุกชนิดตามที่กฎหมายกาหนด
๓.๖ มีภูมิลาเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานของทาง
ราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
๓.๗ มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๘ มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๓.๙ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด
๓.๑๐ สาหรับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพ
ในสาขาวิชาที่สมัคร
๓.1๑ นักเรียนชายต้องไม่เจาะหูหรือระเบิดหู
๓.1๒ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงต้องไม่มีรอยสักที่ปรากฏชัดนอกร่มผ้า
๓.1๓ นักเรียนหญิงต้องไว้ทรงผมสั้นและยาวเท่านั้น (ไม่ตัดผมรองทรง ซอยผม หรือทาสีผม)
/๔. หลักฐานการการสมัคร...

-2๔. หลักฐานการการสมัคร
๔.๑ ใบสมั ค รที่ พิ ม พ์ จ ากระบบรั บ สมั ค รนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ออนไลน์ ขอ งส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว และลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อย จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบแสดงผลการเรียนรายวิชาที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕
ภาคเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๕. ขั้นตอนการสมัคร
๕.๑ กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบรับนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( https://admission.vec.go.th ) หรือ QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อ
เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ให้ครบถ้วน และพิมพ์ใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว พร้อม
ลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อย (นักเรียนสมัครเรียนได้เพียง ๑ สาขางานเท่านั้น)

QR Code เข้าระบบสมัครออนไลน์
๕.๒ น าใบสมั ค รตามข้ อ ๕.๑ และหลั ก ฐานการสมั ค รตามข้ อ ๔ มาสมั ค รด้ ว ยตนเอง
ที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
๕.๓ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๔ ค่าคู่มือการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท
๖. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
๖.๑ ให้นักเรียนเลือกสมัครเรียนในสาขาที่ตนเองถนัดได้เพียง ๑ สาขา
๖.๒ สาขาไหนที่มีผู้สมัครเต็มตามจานวน วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในสาขา
นั้น
๖.๓ วิทยาลัยฯ กาหนดให้ มีการรายงานตัว มอบตัว ในวันสมัคร ดังนั้นผู้สมัครจะต้องเตรียม
เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการรายงานตัว/มอบตัว/ทาสัญญา มาในวันสมัคร (รายการเอกสารตามข้อ ๘ ของประกาศ
ฉบับนี้
๖.๔ นั กเรี ย นและผู้ ป กครอง ต้องเตรียมเงิน ค่ าบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ จานวน
๓,๒๑๐ บาท มาจ่ ายในวัน สมัครเรียน (รายละเอียดค่าบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อยู่ในหน้าที่ ๕ ท้าย
ประกาศฉบับบนี้)

/๗. จานวนการรับนักเรียน...

-๓๗. จานวนการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑)
๗.๑ ระบบปกติ
รหัส
สาขาวิชา

รหัส
สาขางาน

๒๐๑๐๑
๒๐๑๐๒
๒๐๑๐๓
๒๐๑๐๕
๒๐๑๐๖
๒๐๑๐๘
๒๐๑๒๗

๒๐๑๐๑๐๑
๒๐๑๐๒๐๑
๒๐๑๐๓๐๑
๒๐๑๐๕๐๑
๒๐๑๐๖๐๑
๒๐๑๐๘๐๑
๒๐๑๒๗๐๑

สาขาวิชา

สาขางาน

ช่างยนต์
ยานยนต์
ช่างกลโรงงาน
เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ
ผลิตภัณฑ์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
ก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
เมคคาทรอนิกส์
เมคคาทรอนิกส์
จานวนรับทั้งหมด

อักษรย่อ

จานวนรับ

ชชย.
ชชก.
ชชช.
ชชอ.
ชชส.
ชสถ.
ชมค.

๕
๓๓
๖๙
๖๑
๒๓
๒๑
๒๔
๒๓๖ คน

อักษรย่อ

จานวนรับ

ชตถ.

๒๓
๒๓ คน

๗.๒ ระบบทวิภาคี
รหัส
สาขาวิชา

รหัส
สาขางาน

๒๐๑๐๑

๒๐๑๐๑๐๔ ช่างยนต์

สาขาวิชา

สาขางาน

ตัวถังและสีรถยนต์
จานวนรับทั้งหมด

๘. เอกสารในการมอบตัว
๘.๑ สาเนา ใบ ปพ.๑ แสดงการสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน ๒ ฉบับ (กรณี ใบ ปพ.๑ ของสถานศึกษาเดิมออกให้ไม่ทัน ให้นักเรียนเขียนใบผ่อน
ผันไว้กับงานทะเบียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช แล้วค่อยนามาส่งตามวันที่นัด)
๘.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๘.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน
๑ ฉบับ
๘.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๘.๕ ส าเนาบั ต รประจ าตัว ประชาชนของบิ ดาและมารดา พร้อมลงลายมือชื่อรับ รองส าเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๘.๖ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (กรณี
ที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
๘.๗ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา จานวน
๑ ฉบับ (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา)
๘.๘ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๔ รูป

/๙. การเรียนปรับพื้นฐาน...

-๔๙. การเรียนปรับพื้นฐาน
นักเรียนที่ผ่านการรายงานตัว/มอบตัว ทุกคนต้องเรียนปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง
๑ เมษายน 256๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๐. การปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ วันที่ ๓ พฤษภาคม 256๕
๑๑. การเปิดภาคเรียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 256๕
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. 256๕
(นายประชา ฤทธิผล)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

-๕-

รายละเอียดค่าบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 256๕
เงินบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จานวน ๓,๒๑0 บาท
ที่
1
2
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
1๒
1๓
1๔
๑๕

สาขางาน
ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา
ค่าทาบัตรประจาตัวนักเรียน
ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ภาคเรียนละ
ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ภาคเรียนละ
ค่าใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนละ
ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือครูต่างชาติ ภาคเรียนละ
ค่าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ
ค่าตรวจสารเสพติด ปีการศึกษาละ
ค่ารักษาสภาพแวดล้อม ปีการศึกษาละ
ค่าจัดบริการกิจกรรมพิเศษ ปีการศึกษาละ
ค่าการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษาละ
ค่าสมาคมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษาละ
ค่าปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 256๕
ค่าระบบ smart card
ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
100.100.100.300.๑00.๒00.๒00.1๐0.200.๔00.2๐0.210.200.300.500.๓,๒๑0.-

