ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เพื่อขอใช้สิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (ระดับปวส. และปริญญาตรี)
เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2564
***********
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีในประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรมหลากหลายสาขาวิชา
ปีการศึกษา 2564 นี้ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีจ ะดาเนินการรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ผู้มีความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) เพื่อส่งเสริม
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ทั้งในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีและสถานศึกษา
อื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศให้นักเรียน นักศึกษาผู้มีความ
ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นให้ปฏิบัติ
ตามประกาศนี้
1. กาหนดการรับสมัคร/คัดเลือก
1.1 ยื่น ใบสมั ค รค าร้ อ งขอใช้ สิ ท ธิ์ โ ควตา ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ถึง วั น ที่ 15 มกราคม 2564
ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1.2 กาหนดการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยฯ
ซึ่งจะติดตามข่าวสารได้ที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1.3 กาหนดการต่างๆ ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิค อุดรธานี การประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์ สอบคั ดเลือ กและผลการสอบ
คัดเลือกจะประกาศให้ทราบต่อไปที่ www.udontech.ac.th และประกาศที่บอร์ด งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน
2. คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์โควตาเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
2.1 ก าลั ง ศึ ก ษาในภาคเรี ย นสุ ด ท้ า ยของหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
กรณีขอโควตาเรียนต่อระดับ ปวส. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับ ปวช. 5 ภาคเรียนไม่ต่ากว่า 2.50 และต้องมี
ผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา
2.2 กาลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กรณีขอโควตา เรียนต่อ ระดับปริญญาตรี และต้ องมีผลการเรีย นในระดับ ปวส.3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
และต้องมีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา
2.3 ต้องผ่านกิจกรรมชมรมทุกภาคเรียน
2.4 ต้องไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติใดๆ หรือประพฤติไม่เหมาะสมในขณะที่ศึกษาอยู่
2.5 เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา สังคมและชุมชน
2.6 มีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ตามหลักสูตรและสถานศึกษากาหนด

3. เอกสารประกอบการสมัครมี ดังนี้
3.1 ใบสมัครคาร้องขอใช้สิทธิ์โควตา (กรอกข้อมูลละเอียดให้ครบถ้วน)
3.2 สาเนาบัตรนักศึกษา (ถ้ามี)
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3.4 สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
3.5 สาเนาใบรับรองความประพฤติ
3.6 วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรอื่นๆ (ถ้ามี)
3.7 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปวช.5 ภาคเรียน) (ปวส.3 ภาคเรียน)
3.8 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ในการศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ได้ 1 สาขางานเท่านั้น และจะต้องยื่นใบสมัครที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภายในวันเวลาที่กาหนด หากไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ในการรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

(นายชาญชัย ชาญสุข)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

แบบคาร้องขอเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ
ระดับ O ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) O ปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประจาปีการศึกษา...................

รู ปถ่าย
ขนาด 1”

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. ................

1. ชื่อผู้สมัคร (นาย/นางสาว)…………………………..............…….………นามสกุล……………………………………………………
2. วัน/เดือน/ปีเกิด…………..……อายุ...……ปี…....….เดือน เชื้อชาติ……..........…สัญชาติ…...........…ศาสนา….….………
3. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่..…..….หมู่ท…ี่ …..…ชื่อหมู่บ้าน........................................
ซอย………………..…ถนน……………………………ตาบล……….....…………….อาเภอ………...….........…...................………
จังหวัด………………...........…………..รหัสไปรษณีย์………….....………โทรศัพท์…………………………………...............……
4. ชื่อบิดา……………………………………………................………นามสกุล…….………………………..………..…อายุ….….....…ปี
อาชีพ…………………………………..…………….… เชื้อชาติ…….........……..สัญชาติ……........…….….ศาสนา…………………
ชื่อมารดา……………………….............………...................….นามสกุล…………………..………………....…..อายุ…….…….ปี
อาชีพ………………………………………………..……เชื้อชาติ…..........………สัญชาติ……........…...…..ศาสนา………………...
5. ที่อยู่ปัจจุบันของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์
บ้านเลขที่……....…..หมู่ที่....................ชื่อหมู่บ้าน………....................ซอย….....……………ถนน………………..….....…..
ตาบล……….....….………อาเภอ………….......…….………จังหวัด………………………….…รหัสไปรษณีย์………………………
โทรศัพท์……………….............……………โทรศัพท์มอื ถือ……………….................................…………………………………..
6. ขณะนี้กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
O ระดับ ปวช. สาขาวิชา..................................................... สาขางาน………...........……..............................…
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน………...............…………………...........................................
O ระดับ ปวส. สาขาวิชา..................................................... สาขางาน …………........……...………………………..
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน…………………………..........................................................
7. มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ O ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี O ปริญญาตรี
แผนกวิชา………………....…….......…สาขางาน…….……….................รหัสสาขางาน........…....……………
8. ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถพิเศษดังนี้ 1. …………………………………… 2.……………...........…………………………
ลงชื่อ.....................................................นักศึกษา
( ................................................... )
ลงชื่อ........................................................ครูที่ปรึกษา
( ................................................... )
ผลการปฏิบัติกิจกรรมชมรม

ลงชื่อ....................................................หัวหน้าแผนก
(..................................................)

 ผ่านทุกภาคเรียน
 ไม่ผ่าน
ลงชื่อ.......................................................หัวหน้างานกิจกรรม
(..................................................)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรอกแบบคาร้องขอเข้าศึกษาต่อ (กรอกข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วนทุกช่อง)
สาเนาบัตรนักศึกษา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
ใบรับรองความประพฤติ
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
- 5 ภาคเรียนสาหรับ ปวช.
- 3 ภาคเรียนสาหรับ ปวส.
7. วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรอืน่ ๆ (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดแบบคาร้อง)
**หมายเหตุ** ให้นักศึกษาเรียงเอกสารหลักฐานตามหมายเลข 1-8 ให้ครบ และรับรองสาเนาถูกต้องใน
เอกสารที่ถ่ายสาเนาทุกฉบับด้วยตัวเอง

