
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนคิดุสติ 
เรื่อง ขยายการเปดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเขาศึกษาตอ ประจำปการศึกษา 2564 (รอบ 2) 

 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 

นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 
2564 เพื่อใหการดำเนินงานการรับนักเรียนและนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
และมปีระสทิธภิาพ นั้น 

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต จึงขยายเวลาการเปดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเขาศึกษาตอประจำปการศึกษา 
2564 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ประจำป
การศึกษา 2564 ตอไปจนถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
1. สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร 

 
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
   รหัส/สาขาวิชา คุณสมบัติผูสมัคร 

20106 ชางกอสราง  
20107 ชางเคร่ืองเรือนและตกแตง
ภายใน 
20108 สถาปตยกรรม 
20109 สำรวจ 
20121 โยธา 

1) ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือ
เทียบเทา  

2) มีเอกสารทางการศึกษา หรือใบรับรองวากำลังศึกษาอยูในปสุดทาย 
และจะตองสำเร็จการศึกษากอนวันเปด ภาคเรียนที่ 1/2564 
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  1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

รหัส/สาขาวิชา คุณสมบัติ 
30106 ชางกอสราง (ทวิภาคี) 
 
 
 
 
30106 ชางกอสราง (ภาคสมทบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบปกติ 
30107 เฟอรนิเจอรและตกแตงภายใน 
30109 สำรวจ 
30121 โยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
30107 เฟอรนิเจอรและตกแตงภายใน 
           (ทวิภาคี) 

1) นักศึกษาตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
(ปวช.) ตรงตามสาขาวิชาที่สมัคร 

2) มีเอกสารทางการศึกษา หรือ ใบรับรองวากำลังศึกษาอยูในปสุดทาย 
และจะตองสำเร็จการศึกษากอนวันเปด ภาคเรียนที่ 1/2564 

 
1) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  

ตางสาขา 
2) มีสุขภาพรางกายแข็งแรง และไมเปนอุปสรรคตอการเรียน 
3) ระยะเวลาศึกษา 
    1) จำนวน 4 ภาคเรยีน (2 ปการศึกษา) 
    2) เรียนวัน จันทร, พธุ, ศุกร (18.00 - 21.00 น.)  
      วันอาทติย (8.00 - 19.00 น.) 
4. คาใชจายในการเรียนตลอดหลักสูตร โดยประมาณ 50,000 บาท  

(ภาคเรียนละประมาณ 12,500) 
 

 
1) นักศึกษาตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ตรงตามสาขาวิชาที่สมัคร หรือผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา  

2) มีเอกสารทางการศึกษา หรือ ใบรับรองวากำลังศึกษาอยูในปสุดทาย 
และจะตองสำเร็จการศึกษากอนวันเปด ภาคเรียนที่ 1/2564 

** สำหรับผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) 
หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื ้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาชีพตามหลักสูตรกำหนด 

 
1) นักศึกษาตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ตรงตามสาขาวิชาที่สมัคร หรือผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา  

2) มีเอกสารทางการศึกษา หรือ ใบรบัรองวากำลังศกึษาอยูในปสุดทาย 
และจะตองสำเร็จการศึกษากอนวันเปด ภาคเรียนที่ 1/2564 

** สำหรับผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) 
หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื ้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาชีพตามหลักสูตรกำหนด 
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2.  กำหนดการรับสมัคร  
   2.1 ผูประสงคจะสมัครสามารถสมัครผานระบบออนไลน ตั้งแตบัดนี ้ถึง 21 พฤษภาคม 2564   
ไดที่ https://admission.vec.go.th และสงเอกสารการสมัครทางไปรษณียถึงงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
ที่ 76 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือนำสงดวยตนเอง ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 ไดท่ีงานทะเบียน อาคาร 7 ชั้น 2 ในวัน และเวลาราชการ 
 2.2 ชำระเงินคาสมัคร จำนวน 100 บาท โอนเขาบัญชีเลขที่ 020-6-04639-1 เงินบำรุงการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน โดยสงหลักฐานการโอนมายังไลนกลุม “รับสมัครเขาเรียน 
วท.ดุสิต 2564 (รอบเพิ่มเติม)”  
**หากไมสงเอกสารภายในเวลาที่กำหนดจะถือวาสละสิทธ์ิในการสมัครเขาศึกษาตอ**  

เอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้   
           1)  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ     1  รูป 
                    ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  6  เดือน  ขนาด  1  นิ้ว     
      2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนนักศึกษา    1  ฉบับ 
      3)  สำเนาทะเบียนบานของนักเรียนนักศึกษา     1  ฉบับ 
      4)  สำเนาใบแสดงผลการเรียน      1  ฉบับ 
            5)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)     1  ฉบับ 
      6)  คาธรรมเนียมในการสมัครเขาเรียน (เฉพาะระดับ ปวส.)   100 บาท 
      **เอกสารหลักฐานตองรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ** 

2.2  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 
2.3 การสอบคัดเลือก วันท่ี 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.  มี 2 ขั้นตอน คือ  
      2.3.1. สอบขอเขียน ทางระบบออนไลน เวลา 09.00 – 12.00 น. 
      2.3.2 สอบสัมภาษณ ทางระบบออนไลน เวลา 13.00 – 17.00 น. 
2.4 ประกาศรายชื ่อผู มีสิทธิ ์เขาศึกษาและรายงานตัว วันที ่ 25 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต 

www.technicdusit.ac.th 
 

3. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต โทร. 080-0607-402 นางสาวพิมพพิชญ แพงพันธ หรือกลุมไลน  

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2564    
 

      ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นางรุจิรา  ฟูเจริญ) 

ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนคิดุสิต 

รับสมัครเขาเรียน วท.ดุสิต 2564 

(รอบเพิ่มเติม) 


