
 

 

 
คู่มือการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ  วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ 

ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยบีัณฑิต (ทล.บ.) ประจ าปีการศึกษา  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 
(วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี วทิยาลยัเทคนิคหนองคาย วทิยาลยัเทคนิคหนองบัวล าภู วทิยาลยัเทคนิคเลย และ วทิยาลยัเทคนิคบึงกาฬ) 

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

              วทิยาลยัเทคนิคอุดรธานี 
 

ปรัชญา 
 เรียนดี   มีวนิยั   ใฝ่คุณธรรม  เป็นผูน้ ำทำงอำชีพ 
 

เป้าประสงค์ 
 ผู ้ส ำเร็จกำรศึกษำ  สำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ไปประกอบอำชีพ                 
อยำ่งกำ้วหนำ้  และด ำรงตนในสังคมไดอ้ยำ่งมีควำมสุข 
 

วสัิยทศัน์ 
 ผลิตและพฒันำก ำลงัคนดำ้นช่ำงอุตสำหกรรมท่ีมีคุณภำพ  ไดม้ำตรฐำนสำกลตรงกบัควำม
ตอ้งกำรของตลำดแรงงำน  และประกอบอำชีพอิสระสอดคลอ้งต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 

พนัธกจิ 
 1.  จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำนเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดทักษะวิชำกำร      
ทกัษะวชิำชีพและทกัษะชีวติ   ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรประกอบอำชีพอยำ่งมีประสิทธิภำพในอนำคต 
 2.  บริหำรจดักำรกำรอำชีวศึกษำ  กำรให้บริกำรทำงวิชำชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งกำรใหค้วำมร่วมมือกบัสถำนประกอบกำร  เพื่อสนบัสนุนกำรอำชีวศึกษำ 
 3.  ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  และพฒันำตนเองให้ทนัต่อเทคโนโลย ี 
สร้ำงงำนวจิยั  และงำนสร้ำงสรรคอ่ื์น ๆ ท่ีมีคุณภำพสู่สำธำรณชน 
 4.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์แก่ผูเ้รียน เพื่อควำมเป็นพลเมืองดี
ของชำติ 
 

เอกลกัษณ์ 
 สถำบนัเด่น  เนน้งำนช่ำง 
 

อตัลกัษณ์ 
 ใหบ้ริกำรอำชีพ สู่สังคม 
 



     

 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
      เรื่อง  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

ประจ าปีการศึกษา  2563 
     ********************* 

 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จะด าเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ประจ าปีการศึกษา 2563 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
มาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
 ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  จึงประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ประจ าปีการศึกษา 2563 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จ านวนการนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละ
หลักสูตรตามระเบียบการรับสมัคร 
          3. ก าหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

วัน   เดือน   ปี ก าหนดการ สถานที่ 

ตั้งแต่ บัดนี้  ถึง 30  มีนาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10  กุมภาพันธ์  2563 
 

- การจ่ายคู่มือรับสมัครและรับสมัคร  
  ส าหรับ ผู้สมัครระดบั ปวช. รับใบสมัครฟรีหรือ 
  ดาวนโ์หลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ 
  www.udonthani .ac.th หัวข้อ ใบสมัครเข้า 
  ศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครจะต้อง 
  เข้ารับการวัดแววความถนัดทางวิชาชีพในวันที่มา 
  สมัครเข้าศึกษาต่อ (โดยเว้นวนัหยุดราชการ) 
- การพิจารณาการจัดชั้นเรียน จะน าคะแนนที่ 
  ผู้สอบท าได้ เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย    
  ถ้าหากมีจ านวนผูส้มัครเข้าเรียนมากกว่าแผน  
  การรับที่รับไว้ จะพิจารณาการจัดชั้นเรียนไปใน 
  ล าดับที่สองต่อไป 
- นักเรียน นักศึกษาโควตาระดบั ปวช. และ   
  ปวส.ยื่นใบสมัครและมอบตวั 

งานทะเบียน 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานทะเบียน 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี
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(นายสุรเดช  สมศรีโย) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 

วัน   เดือน   ปี ก าหนดการ สถานที่ 

15  กุมภาพันธ์  2563 
 
 
1  เมษายน  2563 
 
 
 
 
2  เมษายน  2563 
 
3  เมษายน  2563 

 

- การมอบตัวและท าสัญญาค้ าประกันการเป็น  
  นักเรียน นักศึกษาโควตาระดบั ปวช. และ   
  ปวส. เวลา 08.30-16.00 น. 
- ประกาศผลการจัดชัน้เรียนระดับ ปวช.และ  
  ปวส. สามารถตรวจสอบรายชือ่ได้ที่บอร์ด 
  ประกาศรายชื่อหรือเว็บไซต์  
  www.udontech.ac.th 
  และรับซองเอกสารมอบตัว 
- การมอบตัวและท าสัญญาค้ าประกันการเป็น  
  นักเรียนระดับ ปวช. เวลา 08.30 –16.30 น. 
- การมอบตัวและท าสัญญาค้ าประกันการเป็น 
  นักศึกษา ระดับ ปวส.และ ปรญิญาตรี  
  (ทล.บ.) เวลา 08.30–16.30 น. 

 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี
 
 
อาคารสันตสุสโก 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี
 
 
 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี
 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี
 

 

4.  การรับสมัคร 
               4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเลือกสมัครเรียน
ได้ 2  สาขางาน โดยเรียงล าดับสาขางานที่ต้องการเข้าศึกษาลงในใบสมัคร ให้ลงเลขรหัสพร้อมชื่อสาขา
งานและชื่อวิทยาลัยให้ถูกต้องตามท่ีวิทยาลัยก าหนด  

    4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เลือกได้เพียง       
1 สาขางาน  
              4.3 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการศึกษาและค่าสมัครที่งานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิค อุดรธานี  ตั้ งแต่บั ดนี้  ถึ ง 30 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 –16.30 น .(โดยเว้น
วันหยุดราชการ) 
              4.4  ค่าสมัครและคู่มือการรับสมัคร ระดับ ปวช. (ฟรี) ระดับ ปวส. จ านวน  100.- บาท   

          5. ก าหนดวิธีการพิจารณาจัดชั้นเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้วิธีการวัดแววความถนัด
ทางวิชาชีพ ในสาขางานตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร โดยจะท าการวัดแววความถนัดทางวิชาชีพในวันที่
ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ 
     5.1 กรณี ปวช.จะขึ้นทะเบียนสาขางานที่เลือกไว้เป็นอันดับหนึ่งก่อน หากผู้ที่ได้คะแนน
หรือล าดับที่ไม่สามารถจัดให้เรียนในสาขางานที่เลือกไว้เป็นอันดับหนึ่งได้ จะพิจารณาจัดชั้นเรียนให้
ล าดับสองต่อไปซึ่งคะแนนจะเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
     5.2 กรณี ปวส. หากจ านวนเกินกว่าแผนการรับของสาขางาน วิทยาลัยฯจะประกาศชื่อ
ส ารองไว้ โดยให้นักเรียน นักศึกษาติดต่องานทะเบียน ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เพ่ือมอบตัวและท า
สัญญาค้ าประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา  

     ประกาศ   ณ   วันที่   21   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 

 

 

 

http://www.udontech.ac.th/


     

-3- 
 

                         คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ผูท่ี้มีสิทธ์ิสมัครเข้ำเรียนในระดับ ปวช. ของวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี              
มีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. มีร่ำงกำยแข็งแรงไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือติดส่ิงเสพติดชนิดร้ำยแรง หรือเป็นโรคท่ีเป็น
อุปสรรคต่อกำรเรียน   และมีบุคคลิกภำพท่ีไม่ขดัต่อวชิำชีพท่ีจะเขำ้ศึกษำ 

2. มีควำมประพฤติเรียบร้อยและมีผูป้กครองท่ีสำมำรถดูแลรับผดิชอบเก่ียวกบัควำมประพฤติและกำรเล่ำ
เรียนตลอดระยะเวลำ ท่ีเป็นนกัเรียน 

3. ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่ำ 
ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

1. เป็นผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือ จะส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ  2562 
1.1 ระดับ ปวส . (ปกติ)   เป็นผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือจะส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับชั้ น ปวช. ปีท่ี 3         
หรือเทียบเท่ำ ในสำขำงำนท่ีสมคัร        
1.2 ระดบั ปวส. (ม.6) เป็นผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือคำดวำ่ จะส ำเร็จกำรศึกษำ ระดบัชั้นมธัยมศึกษำ    
ปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่ำ หรือ ชั้น ปวช. ปีท่ี 3   ท่ีไม่ตรงกบัสำขำงำนท่ีสมคัร 

 เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการยืน่ใบสมัคร 
 1.  ใบสมคัร กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น สมบูรณ์ถูกตอ้ง 

   2.  หลกัฐำนแสดงวฒิุกำรศึกษำ ใบประกำศนียบตัร หรือใบรับรองวำ่ก ำลงัเรียนในภำคเรียนสุดทำ้ยของ 
หลกัสูตร (ฉบบัจริงหรือส ำเนำ)    

 3.  เงินค่ำสมคัร ระดบัปวช. (ฟรี) และ ระดบัปวส.   จ ำนวน   100.- บำท 
   4.  รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว จ ำนวน 3 รูป (ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมแวน่ตำด ำ, ชุดสุภำพ) 

 5.  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
  6.  หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  เช่น  ใบรับรองควำมประพฤติ  ใบรับรองคุณวุฒิ  ใบเปล่ียน ช่ือ – สกุล    

ใบรับรองควำมสำมำรถพิเศษอ่ืน ๆ   เช่น   ด้ำนกีฬำ  ด้ำนดนตรี ด้ำนศิลปะ และควำมสำมำรถเฉพำะตน                                                           
(ส ำเนำเอกสำรท่ีใช้แสดงคุณสมบัติดังกล่ำวน ำส่งให้กรรมกำรตรวจสอบแลว้กรรมกำรจะคืนให้ผูส้มัคร         
ในวนัยืน่ใบสมคัร)  
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ขั้นตอนการสมัคร 
 

1. ศึกษำคู่มือกำรสมคัรใหเ้ขำ้ใจ กรอกใบสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้น ดว้ยตวับรรจงใหช้ดัเจน โดยเฉพำะ 
สำขำท่ีเลือก   

 2.     ติดรูปถ่ำยหนำ้ตรงขนำด 1 น้ิว จ ำนวน 3 รูป คือ ใบสมคัร 1 รูป บตัรประจ ำตวัผูส้มคัร 2 รูป  
 3.     น ำใบสมคัรท่ีกรอกแลว้ พร้อมหลกัฐำนกำรสมคัรมำยืน่ใหเ้จำ้หนำ้ท่ี ตรวจหลกัฐำนเพื่อกรอกขอ้มูล 
         กำรสมคัรลงในระบบออนไลน์ และรับบตัรประจ ำตวัเขำ้สอบ 
 4.     ตรวจหลกัฐำนเสร็จตอ้งท ำกำรสอบวดัแววควำมถนดัทำงวชิำชีพ ท่ีหอ้งทดสอบวดัแวว 
         (ใชเ้วลำท ำกำรสอบ 20 นำที) 
 5.     ช ำระเงินค่ำสมคัร ท่ีเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน (ค่ำสมคัรจะไม่คืนใหทุ้กกรณี) 
 6.     ยืน่ใบสมคัรใหเ้จำ้หนำ้ท่ีเก็บหลกัฐำนท่ีหอ้งทะเบียน และรับซองเอกสำรกำรมอบตวัข้ึนทะเบียนเป็น 
         นกัเรียน นกัศึกษำ เป็นส้ินสุดกระบวนกำรรับสมคัร 
 

ข้อแนะน าในการเลือกสาขางานและการกรอกใบสมัคร 
 

ข้อแนะน าในการเลือกสาขางาน 
 นักเรียนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่ำ ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 
(ม.6)  หรือเทียบเท่ำ   ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)       
ควรศึกษำหำข้อมูลและปรึกษำบิดำ มำรดำ ผูป้กครอง ญำติพ่ีน้อง หรือผูรู้้ทำงกำรศึกษำ เช่น อำจำรยแ์นะแนว         
มำก่อนท่ีจะสมคัรเขำ้เรียน เพ่ือท่ีจะมี แนวทำงกำรตดัสินใจเลือกเรียนต่อสำยอำชีพหรืออำชีวศึกษำวำ่ในสำขำงำนใด
จึงจะเหมำะสมกบัสมรรถภำพทำงกำย เหมำะสมกบัควำมรู้ควำมสำมำรถ   ควำมชอบและทกัษะพ้ืนฐำน  ทำงวชิำชีพ
ท่ีตนเองมีอยูไ่ดอ้ยำ่งเหมำะสมท่ีสุด 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร   ได้จดักำรศึกษำแบ่งเป็นประเภทวิชำ   
ต่ำง ๆ ดงัน้ี 

   1. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม   
           2. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม และบริหารธุรกจิ 
    3.  ประเภทวชิาคหกรรม   

   4. ประเภทวชิาศิลปกรรม   
  5. ประเภทวชิาเกษตรกรรม   
 6. ประเภทวชิาประมง 
 7. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 8. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 9. ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ข้อแนะน าในการกรอกใบสมัคร 

ข้อควรทราบเบ้ืองต้น  
               1.  วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี  เป็นสถำนศึกษำของรัฐสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร  
               2.  ครู–อำจำรย ์ท่ีสอนในวิทยำลยัเป็นครูผูส้อนท่ีมีคุณภำพเพรำะผ่ำนกำรคดัเลือกให้เขำ้มำเป็นครู-ผูส้อน
โดยใช้มำตรฐำนกำรคัด เลือกท่ี เป็นมำตรฐำน เดียวกันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
               3.  กำรเลือกอนัดบัท่ีจะสมคัรเขำ้เรียนในระดบั ปวช. สำมำรถเลือกได ้  2 อนัดบั (ท่ำนอำจจะเลือกเพียง 
อนัดบัเดียวก็ได ้ หำกท่ำนมัน่ใจวำ่จะผำ่นกำรคดัเลือก) กำรลงอนัดบัท่ี สอง เป็นอนัดบัรอง ควรเลือกเผื่อไว ้ เพื่อให้
ท่ำนไดมี้โอกำสเขำ้เรียนมำกท่ีสุด 

4. โปรดจ ำไวว้ำ่ ท่านย่ืนใบสมคัรแล้ว ท่านต้องไปรับการคดัเลือก ทดสอบวดัแววและความความถนัด   
ทางวชิาชีพ และควรไปดูประกำศผลกำรคดัเลือกตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
                5.  ใบสมคัร  1  ชุด ใชส้มคัรไดเ้พียง  1 คร้ังเท่ำนั้น และเม่ือย่ืนใบสมัครไว้แล้ว ผู้สมัครจะขอเปลีย่นสาขา
งานโดยใช้ใบสมคัรทีย่ื่นไว้แล้วภายหลงัมไิด้ 

                 ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและการเลือกอันดับวชิา 
                           1.  จดัเตรียมเอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรสมคัรใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ 

1.1  บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น จ ำนวน 1 ชุด 
1.2  เอกสำรรับรองกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำเดิม หรือใบรับรองวฒิุ 
1.3  รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว จ ำนวน 3 รูป 
1.4  เงินค่ำสมคัร  ระดบัปวช. (ฟรี) และ ระดบัปวส. จ ำนวน  100  บำท   
1.5  หลกัฐำนอ่ืน ๆ เช่นกำรไดรั้บรำงวลัทำงวชิำกำร หรือ มีควำมสำมำรถพิเศษ 

                            2.  ระดับ ปวช.  สามารถเลือกสาขางานที่ต้องการสมัครได้ 2 สาขางาน  โดยต้องกรอก
รหัสสาขางานให้ถูกต้อง   กรณีตวัอย่ำงในกำรตดัสินใจเลือก  ล ำดบัสำขำงำน   ท่ำนมีควำมประสงค์ท่ีจะเรียน 
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลงั ท่ีวทิยำลยัเทคนิคอุดรธำนีจึงตดัสินใจสมคัรเรียนไวเ้ป็น อนัดบัแรก  และตวัท่ำนคิดวำ่ถำ้ไม่ได้
สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลงั ก็จะเลือกเรียนสำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีวิทยำลยัเทคนิคอุดรธำนีไวเ้ป็น  อันดับสอง    ท่ำน
ตอ้งกรอกเลขรหสั ทั้ง 2 อนัดบั ในใบสมคัรของท่ำน ดงัน้ี 

รหสัสำขำงำนท่ีเลือก 
 

1 2 3 4 5 6 ช่องท่ี 

 
อนัดบัท่ี 1 2 0 1 0 4 0 1 ปวช.ไฟฟ้ำก ำลงั วทิยำลยัเทคนิคอุดรธำนี 
         

อนัดบัท่ี 2 2 0 1 0 5 0 1 ปวช.อิเลก็ทรอนิกส์ วทิยำลยัเทคนิคอุดรธำนี 



     

         -6-       
ค าเตือน 

                       รหัสสาขางาน (ที่เลือกเรียน) ประกอบด้วยเลข 6 หลกั เปิดดูได้จากท้ายคู่มือเล่มนีจ้ะม ี5 หลักให้น าไป
เขียนต่อกับล าดับที่เลือก โปรดศึกษาและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนกรอกเลขรหัสสาขางานลงในใบสมัคร 
เม่ือกรอกแล้วให้ทบทวนอีกคร้ัง เพ่ือป้องกันความผดิพลาด ข้อควรระวัง หากท่านด าเนินการสมัครเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว พบว่าเขียนผดิหรือเปลีย่นใจ ต้องซ้ือใบสมคัรและด าเนินการสมคัรใหม่อกี 
                       3. ระดบั ปวส. เลือกได้สองสาขางาน โดยตอ้งกรอกรหสัสำขำงำนใหถู้กตอ้ง ตวัอยำ่งเช่น 

3 1 0 6 0 1  สำขำงำนเทคนิคกำรก่อสร้ำง วทิยำลยัเทคนิคอุดรธำนี 

       หรือ 

3 9 0 1 0 1  สำขำงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ วทิยำลยัเทคนิคอดุรธำนี 

                      4.  เม่ือกรอกใบสมัครสมบูรณ์แลว้ ติดรูปถ่ำยลงในใบสมัครให้เรียบร้อยแล้วให้น ำใบสมัครตำม
ขั้นตอนพร้อมทั้งช ำระเงินค่ำสมคัรระดบั ปวช. (ฟรี) และ ระดบั ปวส. จ ำนวน 100 บำท  สมคัรเสร็จแลว้ตอ้งไดรั้บ
ใบเสร็จรับเงินค่ำสมัคร รับบัตรประจ ำตัวผูส้มัครท่ีออกหมำยเลขประจ ำตัวผูส้มัคร (ซ่ึงเป็นเลข 7 หลัก) ควร
ตรวจสอบใหเ้รียบร้อย 
                      5.กำรแต่งกำย ตอ้งแต่งกำยใหสุ้ภำพเรียบร้อยในวนัท่ียืน่ใบสมคัร (ชุดนกัเรียนนกัศึกษำถือวำ่สุภำพ
ท่ีสุด) กำรติดต่อกบัวทิยำลยัฯใหน้ ำบตัรประจ ำตวัผูส้มคัรไปแสดงดว้ยทุกคร้ัง 
 
 
  

                                               ประกาศผลการจดัช้ันเรียน 
 
 

 ผลกำรจัดชั้ น เรียนจะติดประกำศให้ทรำบทั่วกัน  ระดับ  ปวช. และ ระดับ  ปวส .                
วันที่  1 เมษายน  2563    ท่ีวิทยำลยัเทคนิคอุดรธำนีโดยดูประกำศผลกำรจดัชั้นเรียนควรดูให้ถ่ีถ้วน   
ในรำยละเอียดของประกำศทุกแผน่   ทุกบอร์ด    และจำกเวบ็ไซต ์ www.udontech.ac.th   เพื่อจะได้
ทรำบถึงก ำหนดกำรนดัหมำยในกำรข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียน นกัศึกษำ 
  

 หมายเหตุ   ผลการจัดช้ันเรียน ระดับ ปวช.  สถานศึกษา ได้ก าหนดให้นักเรียนเลือกเรียนได้ 
2 สาขางาน ในกรณีสาขางานที่นักเรียนเลือกไว้ล าดับที่หน่ึงเต็มตามแผนการรับ  สถานศึกษา             
จะประกาศรายช่ือให้เข้าเรียนในสาขางาน ล าดับที่สอง ตามที่เลือกไว้ในการกรอกใบสมัครเข้ารับ
การศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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การรายงานตวัและมอบตวั 
 
 

 ผูท่ี้มีช่ือเป็นผูผ้ำ่นกำรคดัเลือกไดเ้ขำ้เรียนให้ไปรำยงำนตวัและมอบตวัท ำสัญญำค ้ำประกนั
กำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ  ตำมวนั เวลำ  ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด กำรไปรำยงำนตวัและมอบตวัให้มี
ผูป้กครองไปดว้ย    ก ำหนดรำยงำนตวัและมอบตวัเป็นไปตำมท่ีสถำนศึกษำ ก ำหนด 

 
 

                                           เอกสารทีใ่ช้ในการรายงานตัว และมอบตัว 
 

                     1.  แบบฟอร์ม และสัญญำท่ีใชใ้นกำรมอบตวั (วทิยำลยัฯจดัเตรียมไวใ้ห้) 
               2.  บตัรประจ ำตวัผูส้มคัร 

      3. บตัรประจ ำตวัประชำชนตวัจริง พร้อมส ำเนำ 1 ชุด ของผูม้อบตวั 
                     4.  บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูป้กครองตวัจริง พร้อมส ำเนำ 1 ชุด (ท่ีไปมอบตวัพร้อม
ผูผ้ำ่น กำรคดัเลือกได)้ 
                     5.  ส ำเนำทะเบียนบำ้นตวัจริง พร้อมส ำเนำของผูม้อบตวั 1 ชุด 
                     6.  ส ำเนำทะเบียนบำ้นตวัจริง พร้อมส ำเนำของบิดำ มำรดำ 1 ชุด 
                     7.  รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว จ  ำนวน 4 รูป (เขียนช่ือ-สกุล สำขำงำนหลงัรูปทุกแผน่ ควรเตรียม
ไวเ้กินกวำ่ท่ีก ำหนด) และดวงตรำไปรษณียำกรดวงละ 3 บำท จ ำนวน 5 ดวง 
                      8.  หลกัฐำนทำงกำรศึกษำฉบบัจริงท่ีแสดงวำ่ท่ำนส ำเร็จกำรศึกษำตวัจริง  พร้อมส ำเนำ  
1 ชุด 
                      9.  ส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนกำรเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถำ้มี) 
                     10.  ส ำเนำเอกสำรแสดงควำมสำมำรถอ่ืน ๆ (ถำ้มี) เช่นควำมสำมำรถดำ้นกีฬำ  
                     11. เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืน ๆ รำยละเอียดดูไดจ้ำกประกำศของวทิยำลยัฯ 

 

            หมายเหตุ    1.   ส าเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกได้ทุกคน  ต้องไปรายงานตัว  ตามวนัเวลาและสถานทีต่าม

ก าหนด ถ้าไม่ไปรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธ์ิที่จะเข้าเรียน  จะเรียกร้องสิทธิ
ใด ๆ ในภายหลงัไม่ได้และสถานศึกษา  จะพจิารณารับผู้อ่ืนเข้าเรียนแทนทนัท ี
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ขั้นตอนการสอบวดัแววความถนัดทางวชิาชีพด้วยคอมพวิเตอร์ 
 
 

1. ลงช่ือเขำ้สอบเพื่อรับ  Usename , Password 
2. ประจ ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เลือกระดบัชั้น สำขำวชิำและสำขำงำน 
3. กรอก Username  และ Password 
4. คลิกเขำ้สู่ระบบ 
5. คลิกรหสัดำ้นล่ำง (Username และ Password) 
6.  เขำ้ท่ีแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 
7. พิมพ ์ช่ือและนำมสกุล เป็นภำษำไทย (ใส่ค ำน ำหนำ้ช่ือดว้ย) 
8. คลิกอพัเดทประวติัส่วนตวั (ดำ้นล่ำงสุด) 
9. คลิก ปุ่มระดบัชั้น  (ล่ำงสุด) 
10. คลิก  สอบวดัตำมควำมสำมำรถของกำรเรียน  (วดัแวว)  ปวช. 
11.  คลิก สอบวดัตำมควำมสำมำรถของกำรเรียน   (วดัแวว)  ปวส. 
12.  คลิกท ำแบบทดสอบตอนน้ี 
13.  คลิก  OK  เพื่อเร่ิมท ำขอ้สอบ 
14. โปรแกรมจะท ำกำรนบัเวลำถอยหลงั  20 นำที สังเกตดำ้นบนซำ้ยจะบอกเวลำ

ท่ีเหลือในกำร  ท ำแบบทดสอบ 
15.  ขอ้สอบแต่ละขอ้จะมีตวัเลือก  4  ตวัเลือก ใหเ้ลือกค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้

เดียว 
16.  เม่ือท ำขอ้สอบครบจ ำนวน  30  ขอ้เสร็จแลว้ ใหค้ลิกส่งค ำตอบ แลว้ส้ินสุด

กำรท ำแบบทดสอบ 
17.  แลว้คลิก   OK  เพื่อส่งขอ้สอบคร้ังสุดทำ้ย 
18.  เสร็จส้ินในกำรเขำ้สอบและท ำขอ้สอบ  ออกจำกห้องสอบได ้
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ขั้นตอนการสมคัรและเข้าสอบวดัแววความรู้และความถนัดทางวชิาชีพ 
 

 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ่ายใบสมัคร 
(งานทะเบียน) 

ยื่นใบสมัครสอบ 
(งานทะเบียน) 

 
 
รับบัตรประจ าตัวเข้าสอบ 

(งานทะเบียน) 

ไปที่ห้องสอบวัดแวว 
(ห้องคอมพิวเตอร์กลาง) 

ยื่นบัตรเข้าสอบและลงชื่อในบัญชีรายชื่อพร้อมรับ 
Username และ Password 

ด าเนินการสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ 
(งานวัดผลและประเมินผล) 

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน วันที่  1 เมษายน  2563 
และรับซองเอกสารมอบตัว  

(ณ อาคารสันตุสสโก วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี) 

หมายเหตุ  :  การสมัครและการทดสอบวัดแววความถนัดทางวชิาชีพจะเป็นวันเดียวกัน คือผู้สมัครแล้วจะ 
                ท าการทดสอบวัดแววฯ นักเรียน  นักศกึษา ที่ไม่ได้เขา้ทดสอบวดัแววความถนัดทางวิชาชีพ 
                ถือว่ากระบวนการสมัครไม่สมบรูณ์ 
                 
                กระบวนการ   
                สมัครไม่สมบรูณ ์



     

 


