ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช จะดาเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 วิทยาลั ยฯ อาศั ย
หลักการและวิธีการจัดสรรนักเรียนในสถานศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
จึงได้วางระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ที่จะจบการศึกษาใน
ปีการศึกษา ๒๕๖3 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑.๑ ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓.)
๑.๒ ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เกรดเฉลี่ยไม่
ต่่ากว่า ๒.๐๐
๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย
๑.๔ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายก่าหนด
๑.๕ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง เหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขานั้นๆ ได้
๑.๖ นักเรียนแต่ละคนมีสิทธิ์ขอรับโควตา ได้เพียงแผนกช่างเดียวเท่านั้น
๑.๗ หากมีความสามารถพิเศษด้านกีฬาหรือด้านดนตรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. หลักฐานประกอบการสมัคร
๒.๑ ใบสมัครโควตาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว
๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด่าขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จ่านวน ๑ รูป
ติดทีใ่ บสมัคร
๒.๓ ส่าเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ระบุในข้อ ๑.๒
๓. กาหนดส่งหลักฐานการสมัคร
ให้นักศึกษาส่งรายชื่อใบสมัครโควตา และหลักฐานของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑ มายัง
ฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ภายใน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔. การประกาศผลและการรายงานตัว
วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการพิจารณาโควตา ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)
ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ตาราง ระบุวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
สาขาวิชาและสาขางานที่เปิดสอน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างต่อเรือ
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก่าลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาโลจิสติกส์

สาขางาน
สาขางานต่อเรือไม้และไฟเบอร์กล๊าส
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานไฟฟ้าก่าลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษาที่จบ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

จานวนโควตาที่รับ
ระดับ

ปวช.

สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาช่างต่อเรือ / สาขางานต่อเรือไม้และไฟเบอร์กล๊าส
สาขาวิชาช่างยนต์ / สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน / สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ / สาขางานโครงสร้าง
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก่าลัง / สาขางานไฟฟ้าก่าลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ /สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาโลจิสติกส์ / สาขางานโลจิสติกส์

จานวนโควตาทีร่ ับ (คน)
๒๐
๔๐
๓๐
๒๐
๔๐
๒๐
๒๐

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช จะดาเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจาปีการศึ กษา ๒๕๖4 วิทยาลัยฯ อาศัย
หลักการและวิธีการจัดสรรนักเรียนในสถานศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก จึง
ได้วางระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ที่จะจบ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖3 เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑.๑ ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖)
๑.๒ ได้ รับ คะแนนเฉลี่ ย สะสม ๕ ภาคเรี ยน ในระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พ (ปวช.) หรือ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย
๑.๔ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงตามที่กฎหมายกาหนด
๑.๕ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง เหมาะสมที่จะเรียนวิชาชีพในสาขานั้นๆ ได้
๑.๖ นักเรียนแต่ละคนมีสิทธิ์ขอรับโควตา ได้เพียงแผนกช่างเดียวเท่านั้น
๑.๗ หากมีความสามารถพิเศษด้านกีฬาหรือด้านดนตรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. หลักฐานประกอบการสมัคร
๒.๑. ใบสมัครโควตาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว
๒.๒. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดาขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๑ รูป
ติดที่ใบสมัคร
๒.๓ สาเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ระบุในข้อ ๑.๒
๓. กาหนดส่งหลักฐานการสมัคร
ให้นักศึกษาส่งรายชื่อ ใบสมัครโควตา และหลักฐานของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม ข้อ ๑ มายัง
ฝ่ายทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๒8 ธันวาคม ๒๕๖3
๔. การประกาศผลและการรายงานตัว
วิทยาลัยฯ จะประกาศผลการพิจารณาโควตา ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖4
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 พฤศจิกายน ๒๕๖3
(นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง)
ผู้อ่านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือนครศรีธรรมราช

ตาราง ระบุวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
สาขาวิชาที่ให้โควตา

วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

จานวน
โควตาที่รบั

๑. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ระบบทวิภาคี)
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ม.๖)
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ระบบ IMO 7.04)
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ (ม.๖ IMO 7.04)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมแผนกวิชาอื่น ๆ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมแผนกวิชาอื่น ๆ

๒๐
๒๐
๑๐
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๒. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล (ระบบปกติ)
- สาขางานเครื่องมือกล (ระบบทวิภาคี)
- สาขางานเครื่องมือกล (ม.๖)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมแผนกวิชาอื่นๆ

๑๐ คน
๑๐ คน
๑๐ คน

คน
คน
คน
คน

๓. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ระบบทวิภาคี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

1๐ คน

๔. สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ระบบปกติ)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

1๐ คน

5. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคอล
- สาขางานอิเลคทรอเทคนิคอล

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

1๐ คน

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
- สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม (ทวิภาคี)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1๐ คน

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ
- สาขางานเทคโนโลยีการต่อเรือ (ระบบทวิภาคี)
- สาขางานเทคโนโลยีการต่อเรือ (ม.๖)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมแผนกวิชาอื่นๆ

1๐ คน
1๐ คน

8. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
- สาขางานการจัดการขนส่ง (ระบบปกติ)
- สาขางานการจัดการขนส่ง (ม.๖)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บริหารธุรกิจค้าปลีก/การบัญชี/การตลาด
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรมแผนกวิชาอื่นๆ

๑๐ คน
๑๐ คน

