ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน่ าน
เรื่ อง

รับสมัครนักเรี ยน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๑)
________________________________________________________________________________

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคน่านเปิ ดรับสมัครนักเรี ยน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. จานวนนักเรียนนักศึกษาทีร่ ับสมัคร (ดูรายละเอียดแผนการรับนักเรี ยน นักศึกษา ตามตารางแนบท้ายประกาศ)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับ ปวช.
๑. สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปี ที่ ๓) หรื อเทียบเท่า
๒. มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพจนเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ
๓. มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสี ยหายหรื อเคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา
๔. ไม่เป็ นโรคที่สังคมรังเกียจ หรื อติดยาเสพติดชนิ ดร้ายแรงที่กฎหมายกาหนด
๕. มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ยด์ ว้ ยความบริ สุทธิ์ ใจ
๖. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
๗. มีผปู ้ กครองดูแลควบคุมความประพฤติที่เชื่อถือได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในวิทยาลัยฯ
๓. การรับระเบียบการ / ใบสมัคร
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ งานทะเบียน หรื อ งานประชาสั มพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคน่ าน
๔. ประกาศรายชื่ อ
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเทคนิคน่ าน และทาง www.technicnan.ac.th
๕. วัน มอบตัว และลงทะเบียน
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๖. สถานที่รับสมัคร ณ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคน่าน
๗. การสมัคร นักเรี ยนที่สมัคร ต้องยืน่ หลักฐานการสมัครด้วยตนเอง เอกสารหลักฐานมีดงั นี้
๗.๑ ใบสมัครของวิทยาลัยเทคนิคน่าน
๗.๒ ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน ที่มีผลการเรี ยน หรื อ ปพ.๑ หรื อ รบ.๑
๗.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของนักเรี ยน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๗.๔ รู ปถ่ายปั จจุบนั ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รู ป

-๒๘. การชาระเงินบารุ งการศึกษา ชาระเงินในวันรายงานตัว และมอบตัว ดังนี้
ระดับ ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม
๑. ค่าบัตรประจาตัวนักเรี ยน
๕๐.- บาท
๒. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยน
๑,๐๐๐.- บาท
๓. ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริ มสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรี ยน (ประกันชีวติ ,
ประกันอุบตั ิเหตุ,ตรวจหาสารเสพติด และรักษาสภาพแวดล้อม ฯลฯ)
๕๐๐.-บาท
๔. ค่าบารุ งสมาคมผูป้ กครองและครู
๓๐๐.- บาท
๕. ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๑๐๐.- บาท
๖. ค่าเสื้ อผ้าชุดนักเรี ยน นักศึกษา
๒,๗๘๐.-บาท
รวม
๔,๗๓๐.- บาท
(สี่ พนั เจ็ดร้ อยสามสิ บบาทถ้ วน)
ประเภทพาณิชยกรรม / คหกรรม / ท่องเทีย่ ว
๑. ค่าบัตรประจาตัวนักเรี ยน
๕๐.- บาท
๒. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยน
๑,๐๐๐.- บาท
๓. ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริ มสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรี ยน (ประกันชีวติ ,
ประกันอุบตั ิเหตุ,ตรวจหาสารเสพติด และรักษาสภาพแวดล้อม ฯลฯ)
๕๐๐.-บาท
๔. ค่าบารุ งสมาคมผูป้ กครองและครู
๓๐๐.- บาท
๕. ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
๑๐๐.- บาท
๖. ค่าเสื้ อผ้าชุดนักเรี ยน นักศึกษา
๒,๕๙๐.-บาท
รวม
๔,๕๔๐.- บาท
(สี่ พนั ห้ าร้ อยสี่ สิบบาทถ้ วน)
หมายเหตุ

ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน ๙๐๐ บาท
ราชการเบิกได้ ๑,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒

ผูท้ ี่สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคน่าน ให้ปฏิบตั ิตามกาหนดการที่แจ้งให้ทราบตามประกาศฉบับนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๖๐

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รักษาการในตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

สาขาวิชาที�รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคน่าน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับ ปวช
สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างเชื�อมโลหะ
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที�ยว
- สาขาวิชาการท่องเที�ยว
ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาแฟชั�นและสิ�งทอ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
รวม

จํานวนที�รับ
๘๐
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๘๐
๔๐
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๘๐
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