
 
 
 
 
 

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

ประจ าปีการศึกษา  2564 
     ********************* 

 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จะด าเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ประจ าปีการศึกษา 2564 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 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จ านวนนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละ
หลักสูตรตามระเบียบการรับสมัคร 
          3. ก าหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

วัน   เดือน   ปี ก าหนดการ สถานที่ 

      ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง                 
   31 มีนาคม 2564 
 (โดยเว้นวันหยดุราชการ) 
 
 
 
 
 
 
13  กุมภาพันธ์  2564 
 
 
2  เมษายน  2564 
 
 
 

- การสมัครเข้าศึกษาต่อผู้สมัครระดับ ปวช. รับใบสมัครหรือ
ดาวนโ์หลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.udonthani.ac.th 
หัวข้อใบสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถ
สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยฯ หรือสมัครผ่านระบบ
ออนไลน ์www.udonthani.ac.th 
-การสมัครเข้าศึกษาต่อผู้สมัครระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี  
รับคู่มือสมัครที่งานทะเบียน นักศึกษาสามารถสมัครด้วยตนเอง
ที่งานทะเบียนวิทยาลัยฯ หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์  
www.udonthani.ac.th 
- การมอบตัวและท าสัญญาค้ าประกันการเป็น นักเรียน 
นักศึกษาโควตาระดับ ปวช. ปวส.  และ ปริญญาตรี      
ระหว่าง เวลา 08.30 - 16.00 น. 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปริญญาตรี สามารถตรวจสอบรายชื่อไดท้ี่บอร์ดประกาศรายชื่อ
หรือเว็บไซต์ www.udontech.ac.th 
 

งานทะเบียน 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 
 
อาคารสันตสุสโก 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 
 

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


     

(นายธีรภัทร์  ไชยสัตย์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

วัน   เดือน   ปี ก าหนดการ สถานที่ 

7  เมษายน  2564 
 
8  เมษายน  2564 

- การมอบตัวและท าสัญญาค้ าประกันการเป็น  
นักเรียน ระดับ ปวช.ระหว่าง เวลา 08.30 – 16.30 น. 
- การมอบตัวและท าสัญญาค้ าประกันการเป็น นักศึกษา ระดับ 
ปวส.และ ปริญญาตรี ระหวา่ง เวลา 08.30 – 16.30 น. 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี
 

 

4.  การรับสมัคร 
               4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเลือกสมัครเรียน
ได้ 1  สาขางาน โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้องตามทีก่ าหนด  

    4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เลือกได้เพียง       
1 สาขางาน โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้องตามที่ก าหนด 

    4.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)  เลือกได้เพียง 1 สาขางาน โดยกรอก
ข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้องตามท่ีก าหนด 

 

     ประกาศ   ณ   วันที่    7    มกราคม   พ.ศ. 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ วทิยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2564  ระดับ..ปวช..… 
สมคัรวนัที…่..........… เดือน…………..........………….. พ.ศ…...........…..  

1.ช่ือผูส้มคัร…..........…..........................…………….. นามสกลุ……………………….........………ช่ือเล่น……………….. 
2.รหสับตัรประจ าตวัประชาชน…….............……………………….……..…...……………………………………………… 
3.วนั/เดือน/ปีเกิด…………...............................……… อาย…ุ….....……ปี เช้ือชาติ……..........….. สญัชาติ……...... ….. ศาสนา….................….. 
4.ขอ้มูลนกัเรียน นกัศึกษา    ส่วนสูง..................ซ.ม. น ้ าหนกั....................ก.ก.  หมู่เลือด...............             พิการ   ระบุสาเหตุ................................          
5.ขา้พเจา้มีความถนดัและความสามารถพิเศษ…………………………….……..…………………….……………………………………………               
6. [  ] จบการศึกษา [  ] ก าลงัศึกษาชั้น [  ] ม.3  จากโรงเรียน………..………..............................………………………………………….........…
อ าเภอ……………...............………………… จงัหวดั……………………...............…………ผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)………………………… 
7.ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก เลขรหสัประจ าบา้น....................................................................บา้นเลขท่ี…………...……. หมู่……….…….. 
ช่ือหมู่บา้น………................………… ต าบล………...........................…… อ าเภอ………..............…..…… จงัหวดั…………..................…….. 
รหสัไปรษณีย…์…….........……หมายเลขโทรศพัท…์…....................……… 
8.ขา้พเจา้ประสงคจ์ะสมคัรคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ โดยเลือกล าดบัสาขางานท่ีตอ้งการศึกษาต่อดงัน้ี  
(ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดบั ปวช. เลือกได้ 1 สาขางาน โดยระบุสาขางาน ให้ถูกต้อง) 
 

ล าดบัท่ี 1        สาขาวชิา………….......................………. สาขางาน…………................…......…. 
 

9.ขอ้มูลบิดา-มารดา 
     ช่ือ-สกลุ บิดา........................................................................         มีชีวติ           เสียชีวติ                   พิการ      ระบุสาเหตุ................................... 
      อาชีพ...........................................................รายได.้.................................................................... 
     ช่ือ-สกลุ มารดา.....................................................................         มีชีวติ           เสียชีวติ                   พิการ     ระบุสาเหตุ................................... 
      อาชีพ...........................................................รายได.้..................................................................... 
      สถานภาพสมรส              อยูด่ว้ยกนั                หยา่ร้าง                 
      จ านวนพี่นอ้ง......................คน จ านวนพ่ีนอ้งท่ีก าลงัศึกษาอยู.่...........................คน  เบอร์โทรศพัทผ์ูป้กครอง................................................. 
10.ขา้พเจา้ไดน้ าหลกัฐานมายืน่พร้อมใบสมคัรดงัน้ี 
 [  ] 10.1 หลกัฐานทางการศึกษา ปพ.1 หรือ รบ.1ใบรับรอง หรือใบประกาศนียบตัร 
 [  ] 10.2 รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 1 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป (ติดไวใ้นใบสมคัรและบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ) 
 [  ] 10.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูส้มคัร  

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่หลกัฐานและขอ้มูลในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

       ลงช่ือ…………................…………….ผู้สมคัร   
                                                   (……..............…....…………….) 
ส่วนนีเ้ฉพาะเจ้าหน้าที่ 

1.) เจ้าหน้าที่ตรวจหลกัฐานการสมัคร /ออกเลขประจ าตัวผู้สมัคร       2.) เจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัคร ใบเสร็จเล่มท่ี….....…เลขท่ี................. 
[  ] เอกสารครบและถูกตอ้งทุกประการ 
[  ] เอกสารไม่ครบ ขาด……………..………….                                                      ลงช่ือ…………..…………………………                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                          (……………….......……………….)                             
 ลงช่ือ…………………………….………                                                                               กรรมการรับเงินค่าสมัคร                                                                            
          (………………….....…………….)                                                                             
กรรมการตรวจหลักฐาน/ออกเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

 

 
รูปถ่ายขนาด 

1 น้ิว 
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