ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ชั้นปีที่ 1
ประเภท โควตาเรียนดี รับจากนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.๒ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ประจาปีการศึกษา 256๖
************************************************
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ต้องการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้ าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ชั้นปีที่ 1 ประจาปีก ารศึกษา 256๖ จานวน ๔ สาขางาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การรับสมัครนักศึกษา ประเภท โควตาเรียนดี คือ
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 256๕ และมีผลการเรียน ๓ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และมี
ความประพฤติเรียบร้อย
๒. ระบบการเรียน เป็นแบบ ระบบทวิภาคี คือ
การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ เกิ ด จากข้ อ ตกลงระหว่ า ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้
เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๓.1 เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 256๕
๓.2 มีผลการเรียน ๓ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และไม่มีผ ลการเรียน 0, ข.ร. หรือ ม.ผ.
ติดอยู่ในใบแสดงผลการเรียนรายวิชาที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓ ภาคเรียน
๓.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
๓.4 มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมในการเรียนสาขาวิชานั้น ๆ
๓.๕ มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๖ มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๓.๗ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด
๓.๘ นักศึกษาชายต้องไม่เจาะหูหรือระเบิดหู
๓.๙ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงต้องไม่มีรอยสักที่ปรากฏชัดนอกร่มผ้า

/๔. หลักฐานการสมัคร...

-2๔. หลักฐานการสมัคร
๔.1 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่อยู่ในหน้าที่ 45 ของคู่มือการรับ
สมัคร พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย ทั้ง 2 ส่วน จานวน 1 ฉบับ
๔.2 ใบสมั ค รที่ ป ริ้ น จากระบบรั บ สมั ค รนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ออนไลน์ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว และลงชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย จานวน 1 ฉบับ
๔.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบแสดงผลการเรียนรายวิชาที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓
ภาคเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๔.4 สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.5 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๕. ขั้นตอนการสมัคร
๕.1 กรอกข้อมูลใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่อยู่ในหน้าที่ 45 ของ
คู่มือการรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย ทั้ง 2 ส่วน
๕.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( https://admission.vec.go.th ) หรือ QR Code ที่ระบุไว้ในหน้าที่
10 เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ให้ครบถ้วน และปริ้นใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
พร้อมลงชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย (ตัวอย่างขั้นตอนการกรอกข้อมูลอยู่ในหน้าที่ 3๕-3๗)

QR Code เข้าระบบสมัครออนไลน์
๕.3 นาใบสมัครตามข้อ ๕.1 ข้อ ๕.๒ และหลักฐานการสมัครตามข้อ ๔ มาสมัครด้วยตนเอง ที่
งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
๕.๔ สมั ค รได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1๓ - ๓๐ ธั น วาคม 256๕ ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30 – 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานทะเบียน
๕.๕ ชาระเงินค่าสมัคร ๒00 บาท ณ งานการเงิน
๕.6 ค่าคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ราคาเล่มละ 100 บาท
๖. กาหนดการและวิธีสอบคัดเลือก
๖.1 ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภ าษณ์ วั น ที่ 3 มกราคม 2566 ทางเว็ บ ไซต์
WWW.Tnk.ac.th
๖.๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม 2566 เวลา ๑๕.00 - ๑๗.๐๐ น. (คาบกิจกรรม)
ณ ห้องประชุมท่านม่วง
/๗. จานวนการรับนักศึกษา...

-3๗. จานวนการรับนักศึกษาประเภทโควตาภายใน ระดับปริญญาตรี
สาขางาน และจานวน ที่รับจากผู้จบ ปวส.๒
รหัส
สาขาวิชา

รหัส
สาขางาน

สาขางาน

40101

4010101

เทคโนโลยียานยนต์

ทลย.

12

ปวส. สาขาวิชาเครื่องมือกล

40102

4010201

เทคโนโลยีการผลิต

ทลผ.

6

ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

40104

4010401

ทลฟ.

12

ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า

40127

4012701

เทคโนโลยีไฟฟ้า
เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์

ทลม.

6

ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

จำนวนรับทั้งหมด

อักษรย่อ จานวนรับ

คุณสมบัติ

36 คน

๘. ประกาศผลการคัดเลือก
๘.1 ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบสั ม ภาษณ์ วั น ที่ ๑๐ มกราคม 2566 ทางเว็ บ ไซต์
WWW.Tnk.ac.th
๘.๒ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม 2566 เวลา ๐๘.๓0 ๑๗.๐๐ น. โดยการชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์จานวน ๓,๐๐๐ บาท ณ งานการเงิน (เงินส่วนนี้จะนาไปหักกับเงินค่า
บารุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต)
๘.๓ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ทุกกรณี หากตรวจพบว่านักศึกษา ขาด
คุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ ๓ หรือ สละสิทธิ์ในการศึกษาต่อในครั้งนี้ โดยการไปศึกษาต่อที่อื่น หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่วิทยาลัยฯ กาหนด เป็นต้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕
( นายประชา ฤทธิผล )
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

