ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. เข้าศึกษาต่อประจาปีการศึกษา 2560
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
๑. สาขาวิชาที่เปิดรับ และจานวนนักเรียน ที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
๑.๑ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑.๑.๑ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
จานวน ๒๐ คน
๑.๑.๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - สาขางานพืชศาสตร์
จานวน 6๐ คน
- สาขางานสัตวศาสตร์
จานวน ๓๐ คน
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช)
- สาขางานเกษตรศาสตร์
จานวน 60 คน
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทวิศึกษา)
- สาขางานการเกษตร
จานวน 120 คน
๑.๒ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑.๒.๑ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
 สาขาวิชาพืชศาสตร์ - สาขางานพืชไร่
จานวน 2๐ คน
- สาขางานพืชสวน
จานวน 20 คน
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ - สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ จานวน 20 คน
๑.๒.๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ทวิภาคี)
 สาขาวิชาพืชศาสตร์ - สาขางานพืชไร่
จานวน 5 คน
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ - สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ จานวน ๕ คน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเข้าเรียน
๒.๑.๑ ระดับ ปวช. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ม.๓ หรือเทียบเท่า
๒.๑.๒ ระดับ ปวส. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขา, ม.๖ หรือเทียบเท่า
๒.๒ มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรงและมีบุคลิกภาพ
ไม่ขัดต่อวิชาชีพที่จะเข้าศึกษา
๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ และ
การศึกษาตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
๒.๔ มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

-2๒.๕ มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๖ ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ และของทางราชการ
๓. หลักฐานในการรับสมัคร
๓.๑ เอกสารแสดงคุณวุฒิ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (กรณียังไม่จบการศึกษา) หรือใบรับรองผล
การเรียน (ปพ.๑) สาหรับผู้จบการศึกษา พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ
๓.๒ สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ
(ทั้งของผู้สมัครเข้าเรียน และของผู้ปกครอง) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๓ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นดา)
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๓.๔ สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเข้าเรียน ๑ ฉบับ และสาเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา
อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ฯลฯ
๔. กาหนดวันรับสมัคร สถานที่รับสมัคร
๔.๑ กาหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560
๔.๒ สถานที่รับสมัคร รับสมัคร ณ อาคารอานวยการ ห้องฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ๑๓๔ หมู่ที่ ๓ ตาบลหางน้าสาคร อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๗๐ หรือสามารถสมัครได้ที่ http://datacenter.vec.go.th เข้าไปที่ “สมัครเรียน
ออนไลน์” หากมีข้อสงสัย
ติดต่อสอบถาม : คุณเพชรา เลิศศรี โทร. 082-7094186
หรืองานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๕๖-941-292 โทรสาร. ๐๕๖-๔๓๑-๕๑๒
๕. การทดสอบความรู้ สัมภาษณ์ มอบตัว รายงานตัวและลงทะเบียน ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
๕.๑ การทดสอบความรู้ สัมภาษณ์ และมอบตัวในวันเดียวกัน
 รอบที่ ๑
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕60
 รอบที่ ๒
วันที่ ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕60
 รอบที่ ๓
วันที่ 29 มีนาคม ๒๕60
๕.๒ รายงานตัว ปฐมนิเทศ และลงทะเบียน
รายงานตัว ปฐมนิเทศ ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕60
หมายเหตุ : 1. ในระดับ ปวช. ผู้มามอบตัวภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยฯ กาหนดจะได้รับเสื้อองค์การ
วิชาชีพ (อกท.) 1 ตัว ฟรี
2. นักศึกษาสาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี จะได้รับสิทธิสวัสดิการที่พัก และ
อาหารฟรี 3 มื้อ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยฯ กาหนด
3. นักศึกษาชั้น ปวส.1 ที่มีฐานะทางครอบครัวยากจน สามารถขอยกเว้นค่าหน่วยกิตได้
ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยฯ กาหนด
4. สวัสดิการหอพักฟรี และมีบริการจัดรถรับส่ง ณ จุดรับส่งช่วงเปิด – ปิด ภาคเรียน

-3๖. กิจกรรมคุณธรรมนาความรู้ ศึกษาดูงาน
 อบรมคุณธรรม – จริยธรรมและศึกษาดูงาน วันที่ ๑6 – ๑7 พฤษภาคม ๒๕60
๗. วันเปิดเรียน วันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕60 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
(นายสมชาย ท่าตะเคียน)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

