
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
เรื่อง  การรบัสมัครคดัเลือกนักเรียนนกัศึกษาเขาศกึษาตอ 

ประเภทคดัสรร  ประจําปการศกึษา ๒๕61 
--------------------------------------------------------- 

 

ดวยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดเปดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เขาศึกษาตอใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี ประเภทคัดสรร ประจําปการศึกษา 2561 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังน้ี  
 
 
 
 

 เปดรับสมัคร จํานวน 2 ประเภทวิชา / 11 สาขาวิชา / 12 สาขางาน 
 

ประเภทวิชา 
ลําดับ 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
ลําดับ 

สาขางาน สาขางาน 
จํานวนรับ 
(คัดสรร) 

อุตสาหกรรม ๑. ชางยนต 
1. ยานยนต *** 48 คน 

2. จักรยานยนตและเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค *** 16 คน 
อุตสาหกรรม 2. ชางกลโรงงาน 3. เครื่องมือกล 32 คน 
อุตสาหกรรม 3. ชางเช่ือมโลหะ 4. ผลิตภัณฑ 16 คน 
อุตสาหกรรม 4. ชางไฟฟากําลัง 5. ไฟฟากําลัง 48 คน 
อุตสาหกรรม 5. ชางอิเล็กทรอนิกส 6. อิเล็กทรอนิกส 32 คน 
อุตสาหกรรม 6. เทคนิคคอมพิวเตอร 7. เทคนิคคอมพิวเตอร 16 คน 
อุตสาหกรรม 7. เมคคาทรอนิกส 8. เมคคาทรอนิกส 16 คน 
อุตสาหกรรม 8. ชางกอสราง 9. กอสราง 48 คน 
อุตสาหกรรม 9. สถาปตยกรรม 10. สถาปตยกรรม 16 คน 
อุตสาหกรรม 10. ชางซอมบํารุง 11. ซอมบํารุงอุตสาหกรรม 10 คน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 11. เทคโนโลยีสารสนเทศ 12. เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 คน 

    รวมจํานวนทัง้หมด 322 คน 

 
 ***  หมายถึง สาขางานยานยนต และสาขางานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็กอเนกประสงค รับสมัคร
ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
 

 

/ 1.1 คณุสมบัติผูสมัครเฉพาะของผูสมัคร ..... 

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
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 1.1 คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะของผูสมัคร  ระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชพี (ปวช.) 
  ๑) สําเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปที่ 3 (ม.๓) หรือเทียบเทา หรือ 
  2) กําลังศึกษาอยู ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปที่ 3 (ม.๓) และตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ในปการศึกษา 25๖๐ (อนุมัติการจบ ตองจบกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 256๑) หากไมสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ภายในปการศึกษา 25๖๐ จะไมมีสิทธิเปนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และวิทยาลัยฯ 
จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3) มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
  4) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการคายาเสพติดทุกประเภท
มากอน 
  5) มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  6) มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
 
 
 
  

 เปดรับสมัคร จํานวน 2 ประเภทวิชา / 13 สาขาวิชา / 13 สาขางาน 
 

ประเภทวิชา 
ลําดับ 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
ลําดับ 

สาขางาน สาขางาน 
จํานวนรับ 
(คัดสรร) 

อุตสาหกรรม 1. เทคนิคเครื่องกล 1. เทคนิคยานยนต (สายตรง)
2
 *** 32 คน 

อุตสาหกรรม 2. เทคนิคการผลติ 2. เครื่องมือกล
2
 16 คน 

อุตสาหกรรม 3. เทคนิคโลหะ 3. เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ (สายตรง)
2
 16 คน 

อุตสาหกรรม 4. ไฟฟา 4. ไฟฟากําลัง  (สายตรง)
2
 48 คน 

อุตสาหกรรม 5. อิเล็กทรอนิกส 5. อิเล็กทรอนิกสการแพทย
2
 12 คน 

อุตสาหกรรม 6. เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6. เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
2
 16 คน 

อุตสาหกรรม 7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 7. คอมพิวเตอรระบบเครือขาย (สายตรง)
2
 16 คน 

อุตสาหกรรม 8. เมคคาทรอนิกสและหุนยนต 8. เมคคาทรอนิกสและหุนยนต (สายตรง)
2
 8 คน 

อุตสาหกรรม 9. ชางกอสราง 9. กอสราง
2
 48 คน 

อุตสาหกรรม 10. เทคนิคสถาปตยกรรม 10. เทคนิคสถาปตยกรรม
2
 16 คน 

อุตสาหกรรม 11. เทคนิคอุตสาหกรรม 11. ติดต้ังและบํารุงรักษา
2
 10 คน 

อุตสาหกรรม 12. เทคนิคกายอุปกรณ 12. กายอุปกรณ (สายตรง)
2
 07 คน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 13. เทคโนโลยีสารสนเทศ 13. เทคโนโลยีสารสนเทศ (สายตรง)

2
 12 คน 

    รวมจํานวนทัง้หมด 257 คน 

 
/ ____

2
  หมายถึง ผูสมคัร ….. 

2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระบบปกติ  กลุม สายตรง 
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 ____
2
  หมายถึง ผูสมัคร ระดับ ปวส. ระบบปกติ กลุม สายตรง ที่จบจากหลักสูตร ปวช. ใหดูรายละเอียดของ

ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ที่ตองการสมัคร จากน้ันลงสมัครใหตรงตามสาขางานและตรงตาม
คุณสมบัติที่กําหนดไวเทาน้ันดังรายละเอียดตาม เอกสารแนบ หมายเลข 2 
 *** หมายถึง สาขางานเทคนิคยานยนต (สายตรง) รับสมัครทั้ง นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
 

 

 2.1 คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะของผูสมัคร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ระบบปกต ิ กลุม สายตรง 
  1) สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตรงตามที่กําหนด หรือเทียบเทา หรือ 
  2) กําลังศึกษาอยู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตรงตามที่กําหนด และตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปการศึกษา 2560 (อนุมัติการจบ ตองจบกอนเปด
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561) หากไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปการศึกษา 2560 จะไมมีสิทธิ
เปนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3) มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
  4) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการคายาเสพติดทุกประเภท
มากอน 
  5) มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  6) เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
 
 
 
 

 เปดรับสมัคร จํานวน 2 ประเภทวิชา / 7 สาขาวิชา / 7 สาขางาน 
 

ประเภทวิชา 
ลําดับ 

สาขาวิชา สาขาวิชา 
ลําดับ 

สาขางาน สาขางาน 
จํานวนรับ 
(คัดสรร) 

อุตสาหกรรม 1. เทคนิคเครื่องกล 1. เทคนิคยานยนต (ม.๖)
3
 *** 32 คน 

อุตสาหกรรม 2. เทคนิคโลหะ 2. เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ (ม.๖)
3
 32 คน 

อุตสาหกรรม 3. ไฟฟา 3. ไฟฟากําลัง  (ม.6)
3
 32 คน 

อุตสาหกรรม 4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4. คอมพิวเตอรระบบเครือขาย (ม.6)
3
 32 คน 

อุตสาหกรรม 5. เมคคาทรอนิกสและหุนยนต 5. เมคคาทรอนิกสและหุนยนต (ม.6)
3
 28 คน 

อุตสาหกรรม 6 เทคนิคกายอุปกรณ 6 กายอุปกรณ (ม.6)
3
 07 คน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 7. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)

3
 12 คน 

    รวมจํานวนทัง้หมด 175 คน 

 
 

/ ____
3
  หมายถึง ใหผูสมัคร ..... 

3. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระบบปกติ  กลุม ม.6 
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 ____3  หมายถึง ใหผูสมัคร ระดับ ปวส. ระบบปกติ กลุม ม.6 ที่จบจากหลักสูตร ระดับช้ัน ม.6 ดูรายละเอียด
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานที่ตองการสมัคร จากน้ันลงสมัครใหตรงตามสาขางานและตรงตามคุณสมบัติ
ที่กําหนดไวเทาน้ันดังรายละเอียดตาม เอกสารแนบ หมายเลข 3 
 *** หมายถึง สาขางานเทคนิคยานยนต (ม.6) รับสมัครทั้ง นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
 

 3.1 คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะของผูสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ระบบปกต ิ กลุม ม.6 
  1) สําเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ 
  2) สําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ 
  3) กําลังศึกษาอยู ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 (ม.6) และตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ในปการศึกษา 2560 (อนุมัติการจบ ตองจบกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561) หากไมสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในปการศึกษา 2560 จะไมมีสิทธิเปนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และวิทยาลัยฯ 
จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือ 
  4) กําลังศึกษาอยู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน 
และตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปการศึกษา 2560 (อนุมัติการจบ ตองจบกอนเปดภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2561) หากไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปการศึกษา 2560 จะไมมีสิทธิเปนนักเรียนนักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  5) มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
  6) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการคายาเสพติดทุกประเภท
มากอน 
  7) มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  8) เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
 

 
 
 
 เปดรับสมัคร จํานวน ๑ ประเภทวิชา / 3 สาขาวิชา / 3 สาขางาน 

ประเภทวิชา 
ลําดับ 

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

ลําดับ 
สาขางาน สาขางาน 

จํานวนรับ 
(ทวิภาคี) 

อุตสาหกรรม 1. เทคนิคเครื่องกล 1. เทคนิคยานยนต
 
(ทวิภาคี สายตรง)

 ๔
 *** 8๐ คน 

    กลุม สายตรง (รับเฉพาะ ผูท่ีจบ ปวช.)  

อุตสาหกรรม 2. เทคนิคการผลติ 2. เครื่องมือกล (ทวิภาคี สายตรง)
 ๔

 40 คน 

    (รับเฉพาะ ผูท่ีจบ ปวช.)  

อุตสาหกรรม 3. ไฟฟา 

3. ไฟฟากําลัง (ทวิภาคี สายตรง)
 4

  20 คน 

 กลุม สายตรง (รับเฉพาะ ผูท่ีจบ ปวช.)  

4. ไฟฟากําลัง  (ทวิภาคี กลุม ม.6)
4
 40 คน 

    รวมจํานวนทัง้หมด 180 คน 

4. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระบบทวิภาคี  
 กลุม สายตรง และ กลุม ม.6 

/ ____4  หมายถึง ใหผูสมัคร ..... 
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 ____4  หมายถึง ใหผูสมัคร ระดับ ปวส. ระบบทวิภาค ีกลุม สายตรง ที่จบจากหลักสูตร ระดับช้ัน ปวช. 
และระดับช้ัน ม.6 ดูรายละเอียดประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานที่ตองการสมัคร จากน้ันลงสมัครใหตรงตาม
สาขางานและตรงตามคุณสมบัติที่กําหนดไวเทาน้ันดังรายละเอียดตาม เอกสารแนบ หมายเลข ๔ 
 *** หมายถึง สาขางานเทคนิคยานยนต (สายตรง) รับสมัครทั้ง นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
 

 4.1 คุณสมบัตขิองผูสมัคร  ระดับ ปวส.  ระบบทวิภาค ี  กลุม สายตรง และ กลุม ม.๖ 
   

  4.๑.1) คุณสมบัติของผูสมัคร ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี  กลุม สายตรง 
   1) สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และ
สาขางานตรงตามที่กําหนด หรือเทียบเทา หรือ 
   2) กําลังศึกษาอยู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา 
และสาขางานตรงตามที่กําหนด และตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปการศึกษา 2560 (อนุมัติการจบ 
ตองจบกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561) หากไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปการศึกษา 2560 
จะไมมีสิทธิเปนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   3) มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
   4) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการคายาเสพติด
ทุกประเภทมากอน 
   5) มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
   6) เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
   7) สามารถฝกอาชีพในสถานประกอบการได (ทวิภาคี) 
   8) มีใจรักในงานดานบริการวิชาชีพที่จะเขารับการฝก (ทวิภาคี) 
   9) ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถานประกอบการ และสถานศึกษา 
 

  4.1.2) คุณสมบัติของผูสมัคร  ระดับ ปวส.  ระบบทวิภาคี  (กลุม ม.6) 
   1) สําเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ 
   2) สําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือ 
   3) กําลังศึกษาอยู ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 6 (ม.6) และตองสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรในปการศึกษา 2560 (อนุมัติการจบ ตองจบกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561) หากไมสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในปการศึกษา 2560 จะไมมีสิทธิเปนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
และวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือ 
   4) กําลังศึกษาอยู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชาอ่ืน หรือ
สาขาวิชาอ่ืนและตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปการศึกษา 2560 (อนุมัติการจบ ตองจบกอนเปดภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2561) หากไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปการศึกษา 2560 จะไมมีสิทธิเปนนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   5) มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา 
   6) มีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการคายาเสพติด
ทุกประเภทมากอน 

/ 7) มีความรกั ..... 
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   7) มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
   8) เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
   9) สามารถฝกอาชีพในสถานประกอบการได (ทวิภาคี) 
   10) มีใจรักในงานดานบริการวิชาชีพที่จะเขารับการฝก (ทวิภาคี) 
   11) ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถานประกอบการและสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ กลุม สายตรง 
 3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ กลุม ม.6 
 4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุม สายตรง 
 5) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุม ม.6 
 
 ใหผูที่ตองการสมัครเขาศึกษาตอ ทุกระดับ ทุกสาขางาน ทุกระบบ ทุกกลุม อานกําหนดการรับสมัคร
นักเรียนนักศึกษา รายละเอียดการสมัคร และเตรียมหลักฐานการสมัคร โดยละเอียดดังตารางดังตอไปน้ี 
 

ลําดบั 
ที ่

กําหนดการ / 
รายละเอียดการสมัคร 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ หมายเหต ุ

5.1 การจําหนาย ใบสมัครเขาศกึษาตอ  ประเภทคดัสรร  ประจําปการศกึษา 2561 

  

จําหนาย 
ใบสมัครเขาศกึษาตอ 
ประเภทคดัสรร 
ประจําปการศกึษา 2561 

 

เริ่มจําหนาย ต้ังแต 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 
ถึง 

วันที่ 21 มกราคม 2561 

 

หองงานประชาสมัพันธ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

 

จําหนาย 
ชุดละ 100 บาท 

5.2 การยืน่ใบสมัครเขาศกึษาตอ  ดวยตนเอง  (ทกุระดบั/ทกุสาขางาน/ทกุระบบ/ทกุกลุม) 

  

• ระดับ ปวช. 

• ระดับ ปวส. ระบบปกติ 
กลุม สายตรง / ม.6 

• ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี 
กลุม สายตรง / ม.6 
 

 

ต้ังแต 
วันที่ 17 มกราคม 2561 

ถึง 

วันที่ 21 มกราคม 2561 

 

ผูสมัครทุกระดับ 
ย่ืนใบสมัครดวยตนเอง 

ไดท่ี 
หองอินเตอรเน็ต 2 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

 

1. ระดับ ปวช. ไมเสียคาสมัคร 
2. ระดับ ปวส. ระบบปกติ 

กลุม สายตรง / ม.6 
ชําระคาสมัครเขาศึกษาตอ 100 บาท 

3. ระดับ ปวส. ระบบทวิภาค ี
กลุม สายตรง / ม.6 

ชําระคาสมัครเขาศึกษาตอ 100 บาท 

 
/ 5.3 เอกสาร/หลักฐาน การสมัคร ..... 

5. กําหนดการรบัสมคัรนกัเรียนนกัศกึษา  รายละเอียดการสมคัร  และหลักฐาน 
 การสมคัรเขาศึกษาตอ  ประเภทคัดสรร  ประจําปการศึกษา 2561 
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ลําดบั 
ที ่

กําหนดการ /  
รายละเอียดการสมัคร 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ หมายเหต ุ

5.3 เอกสาร/หลักฐาน การสมัคร 

 

 

1. ใบสมัครเขาศกึษาตอ 
 ประเภทคัดสรร ประจําปการศึกษา 2561 

 

จํานวน  1  ชดุ 
 

- หากผูสมัครไมนําเอกสารหลักฐาน 
ที่กําหนดไวมาแสดงตอคณะกรรมการ 
พรอมใบสมัคร 
- ทางคณะกรรมการจะไมดําเนินการรับ
สมัคร 
ใหผูสมัครกลับไปเตรียมหลักฐานมาใหครบ 
และนํามายื่นสมัครในวันถัดไป 

 
 พรอมกรอกขอมูลรายละเอียดของผูสมัคร ใหถูกตองครบถวน สมบูรณ ตรงตามความเปนจริง 
 และติดรูปถายลงในใบสมัครใหเรียบรอยกอนยื่นใบสมัครตอคณะกรรมการ 

 2. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน  2  รูป 
  (ตองเปนรูปถายปจจุบันไมเกิน 6 เดือน/ไมสวมหมวก/ไมสวมแวนตาดํา) 

 3. สําเนา ระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน  1  ชดุ 

 
 เชน รบ.1, ปพ.1 หรือใบรับรองการเปนนักเรียนนักศึกษา ที่ระบุเกรดเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน 
 และระบุสาขางานที่จบ หรือกําลังศึกษาอยูใหชัดเจน 

 4. สําเนา บตัรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑  ชดุ 

 5. สําเนา ทะเบียนบาน จํานวน  ๑  ชดุ 

 6. สําเนา หลกัฐานอ่ืน ๆ (ถามี) จํานวน  ๑  ชดุ 
  เชน ใบเปล่ียนชื่อ - สกุล, เอกสารการขึ้นทะเบียนบุคคลตางดาว เปนตน 

5.4 ประกาศรายชือ่ผูมีสทิธิสอบ 

 
ประกาศรายชือ่ผูมีสทิธิสอบ 
(ทุกระดับ/ทุกสาขางาน/ทุกกลุม) 

วันที่ 2 กุมภาพนัธ 2561 
1. เว็บไซต วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
 http://www.cmtc.ac.th 
2. บอรดประชาสัมพันธ หนาองคพระวิษณ ุ

5.5 สอบวัดคณุลกัษณะผูเรียน และการสอบสมัภาษณ 

 

 

1. ระดบั ปวช. ทกุสาขางาน 
 

วันเสาร 
ที่ 10 กุมภาพนัธ 2561 

 

1. สอบวัดคุณลักษณะผูเรียน 
 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
 เร่ิมสอบเวลา 09.00 น. เปนตนไป 
2. สอบสัมภาษณ 
 ตามแผนกวิชาชาง ที่ ตนเองสมัคร 
 (หลังจากที่สอบวัดคุณลักษณะผูเรียนเสร็จ 
 เรียบรอยแลวใหเขาสอบสัมภาษณตอเลย) 

 

 

2. ระดบั ปวส. ระบบปกต ิ
 กลุม สายตรง และ กลุม ม.6 
 ทกุสาขางาน 

 

วันอาทติย 
ที่ 11 กุมภาพนัธ 2561 

 

1. สอบวัดคุณลักษณะผูเรียน 
 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
 เร่ิมสอบเวลา 09.00 น. เปนตนไป 
2. สอบสัมภาษณ 
 ตามแผนกวิชาชาง ที่ ตนเองสมัคร 
 (หลังจากที่สอบวัดคุณลักษณะผูเรียนเสร็จ 
 เรียบรอยแลวใหเขาสอบสัมภาษณตอเลย) 

 

 

3. ระดบั ปวส. ระบบทวิภาค ี
 กลุม สายตรง และ กลุม ม.6 
 ทกุสาขางาน 

 

ใหผูสมัครเขาศึกษาตอ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ทุกสาขางาน ทุกกลุม 
ติดตามกําหนดการ วันเขาสอบคัดเลือก จาก 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันที่ยื่นใบสมัครดวยตนเอง 

/ 5.6 การแตงกายในวันเขาสอบ ..... 
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ลําดบั 
ที ่

กําหนดการ /  
รายละเอียดการสมัคร 

วัน/เดือน/ป สถานที ่ หมายเหต ุ

5.6 การแตงกาย ในวันเขาสอบวัดคณุลักษณะผูเรียนและสอบสัมภาษณ 

 

 

ใหผูเขาสอบทกุคน ทั้งผูชายและผูหญงิ  
แตงกาย ดวยชุดนกัเรยีนนักศึกษาของสถานศกึษาเดิม เทานัน้ 
ไมอนุญาตใหใสชดุพละของสถานศกึษาเดมิมาสอบ 

  

5.7 เอกสาร/หลักฐาน ทีต่องเตรียม สําหรบัการเขาสอบวัดคณุลักษณะผูเรียน และสอบสัมภาษณ 

 1. บตัรประจําตัวผูสมัครสอบ ประเภทคดัสรร ประจําปการศึกษา 2561  จํานวน  1  ชดุ 

 2. สําเนา บตัรประจําตัวประชาชน จํานวน  1  ชดุ 

 
 กรณีท่ีผูสมัครยังไมไดทําบัตรประจําตัวประชาชน ใหใช สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียน/วิทยาลัย/
 สถานศึกษาเดิมได 

 3. สําเนา ทะเบียนบาน จํานวน  1  ชดุ 

 4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน  1  ชดุ 

  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ตองระบุเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน และระบุสาขางานท่ีจบ หรือกําลังศึกษาอยูใหชัดเจน 

 5. Portfolio (แฟมสะสมผลงาน) จํานวน  1  เลม 

 
 (Portfolio หรือ แฟมสะสมผลงาน คือ ผลงานการทํากิจกรรม/โครงการ ท่ีเคยทํา หรือ 
 ถาไมมี ใหทําเปนความสามารถพิเศษท่ัว ๆ ไป เชน รองเพลง เลนดนตรี หรือกีฬา ฯลฯ เปนตน) 

5.8 ประกาศผลการสอบคดัเลือก 

 

 

ประกาศรายชื่อ 
ผูผานการสอบคดัเลือก 
และมีสทิธิเขาศึกษาตอ 

(ทุกระดับ/ทุกสาขางาน/ทุกกลุม) 

 

วันที่ 20 กุมภาพนัธ 2561 
 

1. เว็บไซต วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
http://www.cmtc.ac.th 
2. บอรดประชาสัมพันธ หนาองคพระวิษณ ุ

 
 
 
 
 

/ 6. การพิจารณาผลการตัดสนิ ..... 



- ๙ - 
 
 
 

 6.1 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเขาศึกษาตอ ประเภทคัดสรร ประจําปการศึกษา 2561 
เปนสิทธิขาดของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
 6.2 กรณีนักเรียนนักศึกษาที่สอบผานการคัดเลือก หากขาดคุณสมบัติหรือแสดงความเท็จไมตรงตาม 
ที่กําหนด วิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิการเขาศึกษาทันที แมจะผานระบบการคัดเลือกทุกขั้นตอนเรียบรอยแลว 
 6.๓ นักเรียนนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ ประเภทคัดสรร ประจําปการศึกษา 2561 
จะตองมารายงานตัวตอคณะกรรมการ ตามวัน เวลา ที่กําหนดในประกาศ หากไมมาถือวานักเรียนนักศึกษา
สละสิทธิจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 (นายไพบูลย   วงศยิ้มยอง) 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
 
 
 
 
 

6. การพิจารณาผลการตัดสิน 



แผ่นที่ : 1 จาก 6

รหสั จ ำนวนรับ จ ำนวนรับ รวมจ ำนวน

สำขำวิชำ โควตำ คัดสรร ทั้งหมด

2101 1.

1. สาขางานยานยนต์ รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 72 48 120
2. สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เล็ก รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 24 16 40

2102 2.

3. สาขางานเคร่ืองมือกล รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 48 32 80
2103 3.

4. สาขางานผลิตภัณฑ์ รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 24 16 40
2104 4.

5. สาขางานไฟฟ้าก าลัง รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 72 48 120
2105 5.

6. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 48 32 80
2128 6.

7. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 24 16 40
2127 7.

8. สาขางานเมคคาทรอนิกส์ รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 24 16 40
2106 8.

9. สาขางานก่อสร้าง รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 72 48 120
2108 9.

10. สาขางานสถาปัตยกรรม รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 24 16 40
2111 10.

11. สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม  รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 14 10 24

2901 11.

12. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ            รับผู้จบ ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเทา่ 36 24 60

รวมจ ำนวนที่ต้องกำรรบั ระดับ ปวช. โควตำ คัดสรร รวมทัง้หมด

ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561 จ ำนวนทั้งหมด 482 322 804
รวมรับทั้งหมด คน

วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกำรเรียนกำรสอน ระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพ  (ปวช.)  : 2 ประเภทวิชำ / 11 สำขำวิชำ / 12 สำขำงำน

เอกสำรแนบ หมำยเลข 1
ข้อมูลสรุป ประเภทวิชำ รหัสสำขำวิชำ ชือ่สำขำวิชำ ชือ่สำขำงำน

ระดบัประกำศนียบัตรวิชำชพี  (ปวช.)
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพี  พุทธศักรำช 2556
วิทยำลัยเทคนิคเชยีงใหม ่  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

สำขำวิชำเทคนิคคอมพิวเตอร์

1. ประเภทวิชาอตุสาหกรรม
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

 ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทุกสำขำงำน เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อ ทัง้ เพศชำย และ เพศหญิง

ชื่อสำขำวิชำ / ชื่อสำขำงำน คุณสมบัตผู้ิสมคัร  ระดบั ปวช.

1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำชำ่งยนต ์

สำขำวิชำชำ่งกลโรงงำน

สำขำวิชำชำ่งเชื่อมโลหะ

สำขำวิชำชำ่งไฟฟ้ำก ำลัง

สำขำวิชำชำ่งอิเล็กทรอนิกส์

804

สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์

สำขำวิชำชำ่งก่อสร้ำง

สำขำวิชำสถำปัตยกรรม

สำขำวิชำชำ่งซ่อมบ ำรุง

2. ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ให้ข้อมูลโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวชิาการ รวบรวมข้อมูลและจัดท ำโดย : งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ



แผ่นที่ : 2 จาก 6

รหสั จ ำนวนรับ จ ำนวนรับ รวมจ ำนวน

สำขำวชิำ โควตำ คัดสรร ทั้งหมด

3101 1.

1. สาขางานเทคนิคยานยนต์  (สายตรง) 48 32 80
1. สาขาวชิาเคร่ืองกล

3102 2.

2. สาขางานเคร่ืองมือกล 24 16 40
1. สาขาวชิาช่างกลโรงงาน
2. สาขาวิชาเคร่ืองมอืกลและซ่อมบ ารุง

3103 3.

3. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 24 16 40
(สายตรง) 1. สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อมโลหะ)

3104 4.

4. สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (สายตรง) 72 48 120
1. สาขาวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

3105 5.

5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 18 12 30
1. สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์
2. สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์
3. สาขาวชิาโทรคมนาคม

3119 6.

6. สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม     24 16 40
1. สาขาวชิาโทรคมนาคม
2. สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์

3128 7.

7. สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 24 16 40
(สายตรง) 1. สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์

2. สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขาวชิาโทรคมนาคม

เอกสำรแนบ หมำยเลข 2

 ระบบปกติ  กลุ่ม สำยตรง

คุณสมบัตผู้ิสมคัร ระดบั ปวส.
ระบบปกต ิ กลุ่ม สำยตรง

วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกำรเรียนกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ระบบปกติ  กลุ่ม สำยตรง  : 2 ประเภทวิชำ / 13 สำขำวิชำ / 13 สำขำงำน

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทุกสำขำงำน เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทัง้ เพศชำย และ เพศหญิง

รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล  (สำยตรง)

สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต  

1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สำขำวิชำเทคนิคโลหะ  (สำยตรง)
รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สำขำวิชำไฟฟ้ำ  (สำยตรง)
รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์

สำขำวิชำเทคโนโลยีโทรคมนำคม
รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (สำยตรง)
รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

ชื่อสำขำวิชำ / ชื่อสำขำงำน

ข้อมูลสรุป ประเภทวิชำ รหัสสำขำวิชำ ชือ่สำขำวิชำ ชือ่สำขำงำน
ระดบัประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง (ปวส.)

ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง  พุทธศักรำช 2557
วิทยำลัยเทคนิคเชยีงใหม ่  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

ให้ขอ้มูลโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ รวบรวมขอ้มูลและจดัท ำโดย : งานศูนยข์อ้มลูสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื



แผ่นที่ : 3 จาก 6

รหสั จ ำนวนรับ จ ำนวนรับ รวมจ ำนวน

สำขำวชิำ โควตำ คัดสรร ทั้งหมด

เอกสำรแนบ หมำยเลข 2

 ระบบปกติ  กลุ่ม สำยตรง

คุณสมบัตผู้ิสมคัร ระดบั ปวส.
ระบบปกต ิ กลุ่ม สำยตรง

วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกำรเรียนกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ระบบปกติ  กลุ่ม สำยตรง  : 2 ประเภทวิชำ / 13 สำขำวิชำ / 13 สำขำงำน

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทุกสำขำงำน เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทัง้ เพศชำย และ เพศหญิง

ชื่อสำขำวิชำ / ชื่อสำขำงำน

ข้อมูลสรุป ประเภทวิชำ รหัสสำขำวิชำ ชือ่สำขำวิชำ ชือ่สำขำงำน
ระดบัประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง (ปวส.)

ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง  พุทธศักรำช 2557
วิทยำลัยเทคนิคเชยีงใหม ่  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

3127 8.

8. สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์ 12 8 20
(สายตรง) 1. สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ 7. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

2. สาขาวชิาช่างยนต์ 8. สาขาวชิาโทรคมนาคม
3. สาขาช่างกลโรงงาน 9. สาขาวชิาช่างซ่อมบ ารุง
4. สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ 10. สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล

5. สาขาวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง 11. สาขาวชิาช่างต่อเรือ
6. สาขาวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 12. สาขาวชิาช่างพมิพ์

3106 9.

9. สาขางานก่อสร้าง 72 48 120
1. สาขาวชิาช่างก่อสร้าง
2. สาขาวชิาโยธา
3. สาขาวชิาส ารวจ
4. สาขาวชิาสถาปตัยกรรม

3108 10.

10. สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 24 16 40
1. สาขาวชิาสถาปตัยกรรม

3111 11.

11. สาขางานติดต้ังและบ ารุงรักษา           14 10 24
1. สาขาวชิาช่างซ่อมบ ารุง 5. สาขาวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง

2. สาขาวชิาช่างยนต์  6. สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนกิส์

3. สาขาวชิาช่างกลโรงงาน 7. สาขาวชิาชา่งเขยีนแบบเคร่ืองกล

4. สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ 8. สาขาวชิาช่างต่อเรือ
3115 12.

12. สาขางานกายอุปกรณ์  (สายตรง) 9 7 16
1. สาขาวชิาช่างยนต์ 5. สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนกิส์

2. สาขาวชิาช่างกลโรงงาน 6. สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์
3. สาขาวชิาช่างเชื่อมโลหะ 7. สาขาวชิาช่างซ่อมบ ารุง
4. สาขาวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง 8. สาขาวชิาช่างต่อเรือ

1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม

รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม
รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สำขำวิชำเทคนิคกำยอุปกรณ์  (สำยตรง)

สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุน่ยนต ์ (สำยตรง)
รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สำขำวิชำชำ่งก่อสร้ำง
รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สำขำวิชำเทคนิคสถำปัตยกรรม

ให้ขอ้มูลโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ รวบรวมขอ้มูลและจดัท ำโดย : งานศูนยข์อ้มลูสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื



แผ่นที่ : 4 จาก 6

รหสั จ ำนวนรับ จ ำนวนรับ รวมจ ำนวน

สำขำวชิำ โควตำ คัดสรร ทั้งหมด

เอกสำรแนบ หมำยเลข 2

 ระบบปกติ  กลุ่ม สำยตรง

คุณสมบัตผู้ิสมคัร ระดบั ปวส.
ระบบปกต ิ กลุ่ม สำยตรง

วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกำรเรียนกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ระบบปกติ  กลุ่ม สำยตรง  : 2 ประเภทวิชำ / 13 สำขำวิชำ / 13 สำขำงำน

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทุกสำขำงำน เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทัง้ เพศชำย และ เพศหญิง

ชื่อสำขำวิชำ / ชื่อสำขำงำน

ข้อมูลสรุป ประเภทวิชำ รหัสสำขำวิชำ ชือ่สำขำวิชำ ชือ่สำขำงำน
ระดบัประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง (ปวส.)

ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง  พุทธศักรำช 2557
วิทยำลัยเทคนิคเชยีงใหม ่  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

3901 13.

13. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 12 30
(สายตรง) 1. สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โควตำ คัดสรร รวมทั้งหมด

383 257 640

คน
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561 จ ำนวนทั้งหมด

รวมรับทั้งสิน้

2. ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (สำยตรง)

รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รวมจ ำนวนที่ต้องกำรรบั ระดับ ปวส. ระบบปกติ  กลุ่มสำยตรง

640

ให้ขอ้มูลโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ รวบรวมขอ้มูลและจดัท ำโดย : งานศูนยข์อ้มลูสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื



แผ่นที่ : 5 จาก 6

รหสั จ ำนวนรับ จ ำนวนรับ รวมจ ำนวน

สำขำวชิำ โควตำ คัดสรร ทั้งหมด

3101 1.

1. สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ม.6) 48 32 80

3103 2.

2. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 48 32 80
(ม.6)

3104 3.

3. สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (ม.6) 48 32 80

3128 4.

4. สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 48 32 80
(ม.6)

3127 5.

5. สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์ 12 28 40
(ม.6)

3115 6.

6. สาขางานกายอุปกรณ์  (ม.6) 9 7 16

3901 7.

7. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 12 30
(ม.6)

โควตำ คัดสรร รวมทัง้หมด

231 175 406

คน

วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกำรเรียนกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง  (ปวส.)  ระบบปกติ  กลุม่ ม.6  : 2 ประเภทวิชำ / 7 สำขำวิชำ / 7 สำขำงำน

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

วิทยำลัยเทคนิคเชยีงใหม ่  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

เอกสำรแนบ หมำยเลข 3
ข้อมูลสรุป ประเภทวิชำ รหัสสำขำวิชำ ชือ่สำขำวิชำ ชือ่สำขำงำน

ระดบัประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง (ปวส.)

 ระบบปกติ  กลุ่ม ม.6
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง  พุทธศักรำช 2557

 ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทุกสำขำงำน เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทัง้ เพศชำย และ เพศหญิง

ชื่อสำขำวิชำ / ชื่อสำขำงำน
คุณสมบัตผู้ิสมคัร ระดบั ปวส.

ระบบปกต ิ กลุ่ม ม.6

1. รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอื่น/สาขาวิชาอื่น ทกุสาขาวิชา

สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (ม.6)
1. รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอื่น/สาขาวิชาอื่น ทกุสาขาวิชา

สำขำวิชำเมคคำทรอนิกส์และหุน่ยนต ์ (ม.6)

1. รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอื่น/สาขาวิชาอื่น ทกุสาขาวิชา

สำขำวิชำไฟฟ้ำ  (ม.6)
1. รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอื่น/สาขาวิชาอื่น ทกุสาขาวิชา

1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล  (ม.6)

1. รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอื่น/สาขาวิชาอื่น ทกุสาขาวิชา

สำขำวิชำเทคนิคโลหะ  (ม.6)

406

2. รับผู้จบ ระดับชั้น ม.6 หรือ เทยีบเทา่

2. รับผู้จบ ระดับชั้น ม.6 หรือ เทยีบเทา่

2. รับผู้จบ ระดับชั้น ม.6 หรือ เทยีบเทา่

2. รับผู้จบ ระดับชั้น ม.6 หรือ เทยีบเทา่

2. รับผู้จบ ระดับชั้น ม.6 หรือ เทยีบเทา่

2. รับผู้จบ ระดับชั้น ม.6 หรือ เทยีบเทา่

2. รับผู้จบ ระดับชั้น ม.6 หรือ เทยีบเทา่

สำขำวิชำเทคนิคกำยอุปกรณ์  (ม.6)
1. รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอื่น/สาขาวิชาอื่น ทกุสาขาวิชา

2. ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (ม.6)

1. รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอื่น/สาขาวิชาอื่น ทกุสาขาวิชา

รวมจ ำนวนที่ต้องกำรรบั ระดับ ปวส. ระบบปกติ  กลุ่ม ม.6

ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561 จ ำนวนทั้งหมด

รวมรับทั้งสิน้
ให้ขอ้มูลโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ รวบรวมขอ้มูลและจดัท ำโดย : งานศูนยข์อ้มลูสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื



แผ่นที่ : 6 จาก 6

รหสั จ ำนวนรับ จ ำนวนรับ รวมจ ำนวน

สำขำวชิำ โควตำ คัดสรร ทั้งหมด

3101 1.

1. สาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาคี) 0 80 80
กลุ่ม สายตรง 1. สาขาวชิาเคร่ืองกล

3102 2.

2. สาขางานเคร่ืองมือกล 0 40 40
กลุ่ม สายตรง 1. สาขาวชิาช่างกลโรงงาน

3104 3.

3. สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (ทวิภาคี) 0 20 20
กลุ่ม สายตรง 1. สาขาวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

4. สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (ทวิภาคี) 0 40 40
กลุ่ม ม.6

โควตำ คัดสรร รวมทัง้หมด

0 180 180

คน180

รวมจ ำนวนทีต่อ้งกำรรับ ระดบั ปวส.  ระบบทวิภำคี  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวนทัง้หมด  

รวมรับทั้งสิน้

ระบบทวิภำคี   กลุ่มสำยตรง  และ  กลุ่ม ม.6

สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต  (ทวิภำคี)
รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

2. รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอื่น/สาขาวชิาอื่น ทุกสาขาวชิา

3. รับผู้จบ ระดับชั้น ม.6 หรือ เทยีบเทา่

สำขำวิชำไฟฟ้ำ  (ทวิภำคี)

1. รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง

2. สาขาวิชาเคร่ืองมอืกลและซ่อมบ ารุง

วิทยำลัยเทคนิคเชยีงใหม ่  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561

รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

เอกสำรแนบ หมำยเลข 4
ข้อมูลสรุป ประเภทวิชำ รหัสสำขำวิชำ ชือ่สำขำวิชำ ชือ่สำขำงำน

ระดบัประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง (ปวส.)

ระบบทวิภำคี     กลุ่มสำยตรง  และ  กลุ่ม ม.6
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง  พุทธศักรำช 2557

1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล  (ทวิภำคี)

รับผู้จบ ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกำรเรยีนกำรสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง  (ปวส.)   ระบบทวิภำคี  กลุ่มสำยตรง และ กลุ่ม ม.6  : 1 ประเภทวิชำ / 3 สำขำวิชำ / 3 สำขำงำน

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทุกสำขำงำน เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ทัง้ เพศชำย และ เพศหญิง

ชื่อสำขำวิชำ / ชื่อสำขำงำน
คุณสมบัตผู้ิสมคัร ระดบั ปวส.

ให้ขอ้มูลโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ รวบรวมขอ้มูลและจดัท ำโดย : งานศูนยข์อ้มลูสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื


