ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ประจาปีการศึกษา 2564
*********************

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จะดาเนินการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.) ระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพชั้น สูง (ปวส.) และระดับ ปริญ ญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจาปีการศึกษา 2564 อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
มาตรา 8 ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ดังนั้น วิทยาลั ยเทคนิคอุดรธานี จึงประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจาปีการศึกษา 2564 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. จานวนนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2564
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
2. คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละ
หลักสูตรตามระเบียบการรับสมัคร
3. กาหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
วัน เดือน ปี
ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง
31 มีนาคม 2564

กาหนดการ

- การสมัครเข้าศึกษาต่อผู้สมัครระดับ ปวช. รับใบสมัครหรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.udonthani.ac.th
(โดยเว้นวันหยุดราชการ) หัวข้อใบสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถ
สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยฯ หรือสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ www.udonthani.ac.th
-การสมัครเข้าศึกษาต่อผู้สมัครระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี
รับคู่มือสมัครที่งานทะเบียน นักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเอง
ที่งานทะเบียนวิทยาลัยฯ หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์
www.udonthani.ac.th
13 กุมภาพันธ์ 2564 - การมอบตัวและทาสัญญาค้าประกันการเป็น นักเรียน
นักศึกษาโควตาระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี
ระหว่าง เวลา 08.30 - 16.00 น.
2 เมษายน 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรี สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ
หรือเว็บไซต์ www.udontech.ac.th

สถานที่
งานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
อาคารสันตุสสโก
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

วัน เดือน ปี
7 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564

กาหนดการ
- การมอบตัวและทาสัญญาค้าประกันการเป็น
นักเรียน ระดับ ปวช.ระหว่าง เวลา 08.30 – 16.30 น.
- การมอบตัวและทาสัญญาค้าประกันการเป็น นักศึกษา ระดับ
ปวส.และ ปริญญาตรี ระหว่าง เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

4. การรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเลือกสมัครเรียน
ได้ 1 สาขางาน โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้องตามทีก่ าหนด
4.2 ผู้ ส มั ครเข้ าศึ กษาต่อ ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พ ชั้ น สูง (ปวส.) เลื อกได้ เพี ย ง
1 สาขางาน โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้องตามที่กาหนด
4.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) เลือกได้เพียง 1 สาขางาน โดยกรอก
ข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้องตามที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้ าศึกษาต่ อ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประจาปี การศึกษา 2564 ระดับ..ปวช..…

รู ปถ่ายขนาด
1 นิ้ว

สมัครวันที…
่ ..........… เดือน…………..........………….. พ.ศ…...........…..
1.ชื่อผูส้ มัคร…..........…..........................…………….. นามสกุล……………………….........………ชื่อเล่น………………..
2.รหัสบัตรประจาตัวประชาชน…….............……………………….……..…...………………………………………………
3.วัน/เดือน/ปี เกิด…………...............................……… อายุ…….....……ปี เชื้อชาติ……..........….. สัญชาติ……...... ….. ศาสนา….................…..
4.ข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา ส่วนสูง..................ซ.ม. น้ าหนัก....................ก.ก. หมู่เลือด...............
พิการ ระบุสาเหตุ................................
5.ข้าพเจ้ามีความถนัดและความสามารถพิเศษ…………………………….……..…………………….……………………………………………
6. [ ] จบการศึกษา [ ] กาลังศึกษาชั้น [ ] ม.3 จากโรงเรี ยน………..………..............................………………………………………….........…
อาเภอ……………...............………………… จังหวัด……………………...............…………ผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA)…………………………
่ …….……..
7.ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขรหัสประจาบ้าน....................................................................บ้านเลขที่…………...……. หมู…
ชื่อหมู่บา้ น………................………… ตาบล………...........................…… อาเภอ………..............…..…… จังหวัด…………..................……..
รหัสไปรษณี ย…
์ …….........……หมายเลขโทรศัพท์……....................………
8.ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยเลือกลาดับสาขางานที่ตอ้ งการศึกษาต่อดังนี้
(ผู้สมัครเข้ าศึกษาต่ อระดับ ปวช. เลือกได้ 1 สาขางาน โดยระบุสาขางาน ให้ ถูกต้ อง)

ลาดับที่ 1

สาขาวิชา………….......................……….

สาขางาน…………................…......….

9.ข้อมูลบิดา-มารดา
ชื่อ-สกุล บิดา........................................................................ มีชีวติ
เสี ยชีวติ
พิการ ระบุสาเหตุ...................................
อาชีพ...........................................................รายได้.....................................................................
ชื่อ-สกุล มารดา..................................................................... มีชีวติ
เสี ยชีวติ
พิการ ระบุสาเหตุ...................................
อาชีพ...........................................................รายได้......................................................................
สถานภาพสมรส
อยูด่ ว้ ยกัน
หย่าร้าง
จานวนพี่นอ้ ง......................คน จานวนพี่นอ้ งที่กาลังศึกษาอยู.่ ...........................คน เบอร์โทรศัพท์ผปู ้ กครอง.................................................
10.ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานมายืน่ พร้อมใบสมัครดังนี้
[ ] 10.1 หลักฐานทางการศึกษา ปพ.1 หรื อ รบ.1ใบรับรอง หรื อใบประกาศนียบัตร
[ ] 10.2 รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป (ติดไว้ในใบสมัครและบัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ)
[ ] 10.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและข้อมูลในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่ อ…………................…………….ผู้สมัคร
(……..............…....…………….)
ส่ วนนีเ้ ฉพาะเจ้ าหน้ าที่
1.) เจ้ าหน้ าที่ตรวจหลักฐานการสมัคร /ออกเลขประจาตัวผู้สมัคร
[ ] เอกสารครบและถูกต้องทุกประการ
[ ] เอกสารไม่ครบ ขาด……………..………….
ลงชื่อ…………………………….………
(………………….....…………….)
กรรมการตรวจหลักฐาน/ออกเลขประจาตัวผู้สมัคร

2.) เจ้ าหน้ าที่รับเงินค่ าสมัคร ใบเสร็ จเล่มที่….....…เลขที่.................
ลงชื่อ…………..…………………………
(……………….......……………….)
กรรมการรับเงินค่ าสมัคร

