ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2562
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัคร
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จานวนที่รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดังนี้
รหัส/สาขาวิชา
2106 ช่างก่อสร้าง
2107 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2108 สถาปัตยกรรม
2109 สารวจ
2121 โยธา

ระบบ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

จานวน (คน)
40
20
30
30
40

ระบบ
ปกติ (ปวช./ม.6)
ทวิภาคี (ปวช.)
ปกติ (ปวช.)
ปกติ (ปวช.)
ปกติ (ปวช.)

จานวน (คน)
20
20
10
30
20

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้
รหัส/สาขาวิชา
3106 ช่างก่อสร้าง
3108 เทคนิคสถาปัตยกรรม
3109 สารวจ
3121 โยธา
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ที่
1
2
3
4
5
6
7

2. คุณสมบัติและผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (จบ ม.3) หรือเทียบเท่า โดยมีใบสาคัญ
ทางการศึกษา หรือใบรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายและจะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.2.1 ระบบปกติ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตรงตาม
สาขาวิชาที่สมัคร หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยมีใบสาคัญทาง
การศึกษา หรือ ใบรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายและจะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวั นเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562
2.2.2 ระบบทวิภาคี ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า โดยมีใบสาคัญทางการศึกษา หรือ ใบรับรอง
ว่ากาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายและจะต้ องสาเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดย
ต้องมีความพร้อมในการเข้าทางานในสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยและสถานประกอบการกาหนด
2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ
2.4.1 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.4.2 มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมสาหรับเรียนสาขาวิชานั้นๆ
2.4.3 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ
2.4.4 มีเจตคติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. กาหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ ตได้ที่ http://datacenter.vec.go.th
หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต บริเวณ อาคาร 4 ชั้น 1 และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการรับ
สมัครภายในวันและเวลาในการรับสมัคร
3.2 ค่าใบสมัคร จานวน
30 บาท
3.3 ค่าสมัคร จานวน
100 บาท (เฉพาะผู้สมัครในระดับ ปวส.)
กาหนดการ
วัน เดือน ปี
เวลา
รับสมัคร
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 - 15 ก.พ. 2562 08.30 – 15.30 น.
- สอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
09.00 – 15.30 น.
- สอบสัมภาษณ์
ประกาศผล และรายงานตัวรับเอกสาร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 09.00 – 15.30 น.
มอบตัว และชาระค่าลงทะเบียน
วันที่ 10 มีนาคม 2562
08.00 – 15.30 น.
ประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
08.00 – 15.30 น.
ปฐมนิเทศ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
08.00 – 15.30 น.
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
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4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
4.1 ใบสมัคร พร้อมลงรายมือชื่อและกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน จานวน 1 ฉบับ
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (เขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจงไว้หลังรูป)
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาวุฒิการศึกษาหรือสาเนาใบรับรองการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
**เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครถ้าไม่ครบตามที่กาหนดถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายศักดา มยูขโชติ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

