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เร่ือง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวซ.๑ แดfflllaส..๑.ประ๓ ท......... .
โควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 
๒๔๖๔

เรียน

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด

ตามท่ี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียบ นักศึกษา ประเภทโควตา 
พิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการคนดีศักดิ๋ศรีชุมชน 
เยาวชนคนอาชีวะ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในชุมชนที่เป็นผู้ที่กระทำ 
ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือชุมซน และสังคมมาโดยตลอดสนใจเข้า 
ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาและวิชาชีพสาขาต่างๆ ผ่านการแนะนำและคัดเลือกจากผู้นำชุมชน ให้มีโอกาสเข้า 
ศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในระดับประกาศนิบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) และระดับประกาศนิบัตรวิชาชีพ 
ช้ันสูง (ปวส.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๔ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์จากท่านคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อในระดับ ปวซ.๑ และ ปวส.๑ ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมซบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการคบดีศ ักด ึ๋ศรีช ุมซบเยาวชนคนอาชีวะ ประจำป ีการศ ึกษา ๒๔๖๔
โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หรือ http://wvwv.cmtc.ac.th หัวข้อ “โคว^ ษ '
พิเศษผู้นำชุมชน” รายละเอียดตามเอกสารที่แบบมาพร้อมนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ^ ^ 1

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่โนังุ * A 4 เทินI t f V C Y ปนiZ จงเรียนมาเพิอขอความอนุเคราะห์
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ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เร่ือง การรับสมัครนักเรียน นักสีกษา ประ๓ ทโควตาพิเศษผู้น่าชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

และผู้น่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โครงการคนดีคักด๋ึศรีชุมชนเยาวชนคนอาชีวะ ประจำปีการสีกษา ๒๕๖๕ -

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่ มีนโยบายจัตสรรโอกาสการเข้าสีกษาต่อในระบบด้วยการให้ 
สิทธิพิเศษ ประเภทโควตาพิเศษผู้น่าชุมขน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ 
โครงการคนดีคักดิ๋ศรีชุมชนเยาวชนคนอาชีวะ ที่ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของประเทศ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาชอง 
แต่ละท้องถ่ินของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสรีมให้นักเรียน นักศึกษา ในชุมชนที่เป็นผู้ที่กระทำความดี 
มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด ท่ีสนใจเข้า 
ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาและวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ผ่านการแนะน่าและคัดสรรจากผู้น่าชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้น่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประธานชุมชน นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อใบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย 
มีรายละเอียดการกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ดังนี้

๑. ประ๓ ทรายวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีเปีดรับสมัคร
๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประ๓ทวิชา ลำคับ?! 
สาขารขา สาขาวิชา

ลำคับ?! 
สาขา 
งาบ

สาขางาน จำนวนรับ

อุตสาหกรรม

๑. ช่างยนต์ ๑. ยานยนต์ ๑๙๒ คน

๒. ช่างกลโรงงาน ๒. เคร่ืองมือกล ๔๘ คน
๓ . ช่างเช่ือมโลหะ ๓ . ผลิตภัณฑ์ ๔๘ คน
<SL. ช่างไฟฟ้ากำลัง (SL. ไฟฟ้ากำลัง ๑๔๔ คน

๕. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๕. อิเล็กทรอนิกส์ ๔๘ คน
๖. เทคนิคคอมพิวเตอร์ ๔๘ คน

๖. ช่างก่อสร้าง ๗. ก่อสร้าง ๑๔๔ คน
๗. สถาป็ตยกรรม ๘. สถาปีตยกรรม ๔๘ คน

๘. เมคคาทรอนิกส์ ๙. เมคคาทรอนิกส์ ๔๘ คน

๙. ช่างซ่อมบำรุง ๑๐. ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ๔๘ คน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการถิ่อสาร

๑๐. เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๘ คบ

รวมจำนวนท้ังหมด ๘๖๔ คน

/๑.๒ ระดับประกาศนียบัตร...



๒
๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชา?พซ้ันสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา สำ พ้ฟ่เ 
สาขารขา ลาชาวิชา ลำคัน v! 

สาขางาน สาขางาน ระบบ กลุ่ม จำนวนรับ

อุตสาหกรรม

๑.
เทคนิคเคร่ืองกล 
(ช่างยนต์)

๑. เทคนิคยานยนต์
ปกติ สายตรง ๙๖ คน
ปกติ ม.๖ ๙๖ คน

ทวิภาคี สายตรง ๙๖ คน

๒.
เทคนิคการผลิต 
(ช่างกลโรงงาน)

๒. เคร่ืองมือกล
ปกติ สายตรง ๔๘ คน
ปกติ ม.๖ ๔๘ คน

๓.
เทคนิคโลหะ 
(ช่างเช่ือมโลหะ)

๓.
เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้าง 
โลหะ

ปกติ สายตรง ๔๘ คน
ปกติ ม.๖ ๔๘ คน

๔. ไฟฟ้า ๔. ไฟฟ้ากำลัง
ปกติ
ปกติ

สายตรง ๑๔๔ คน
ม.๖ ๙๖ คน

๔. อิเล็กทรอนิกส์
๕. อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ปกติ สายตรง ๔๘ คน
๖. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี สายตรง ๔๘ คบ

๖. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๗. คอมพิวเตอร์ระบบเครือจ่าย ปกติ สายตรง ๔๘ คน

๗. ช่างก่อสร้าง ๘. ก่อสร้าง ปกติ
สายตรง ๑๔๔ คน

ม.๖ ๔๘ คน

6». เทคนิคสถาบิตยกรรม ๙. เทคนิคสถาบิตยกรรม ปกติ
สายตรง

๔๘ คน
ม.๖

๙. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ๑๐. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปกติ
สายตรง

๔๘ คน
ม.๖

๑๐. ช่างกายอุปกรณ์ ๑๑. ช่างทายอุปกรณ์ ปกติ
สายตรง

๔๘ คน
ม.๖

๑๑. เทคนิคอุตสาหกรรม ๑๒.
เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุง 
อุตสาหกรรม

ปกติ
สายตรง

๔๘ คน
ม.๖

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการลือสาร ๑๒. เทคโนโลยีสารสบเทศ ๑๓.

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
คอมพิวเตอร์

ปกติ
สายตรง

๔๘ คน
ม.๖

บริหารธุรกิจ
๑๓. ธุรกิจการบิน ๑๔. บริการภาคพื้น (MEP) ปกติ ม.๖ ๔๘ คน

๑(รน.
การจัดการโลจิสติกส์ 
และชีพพลายเขน

๑๔. การจัดการคลังลินค้า ปกติ ม.๖ ๔๘ คน

รวมจำนวนทง่หมด ๑,๓๙๒ คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือชุมขน 

และสังคมมาโดยตลอด
๒.๒ ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ต้องเป็นผู้สำเร็จการดีกษ,ไ หรือกำลัง 

ศ ึกษาอยู่ในขั้นป ีส ุดท ้าย ตามหล ักส ูตรระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต ้น (ม.๓) จากสถาบ ันการศ ึกษาท ี่ 
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

/ผ้สมัครเรียนในระดับ...



๓
ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มสายตรง ต้องเป็นผู้สำเร็จ 

การดักษ,า หรือกำลังดักษ'าอยู่'โน'ชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ในประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางาน ตรงตามสาขางานท่ีสมัคร จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่ม ม.๖ ต้องเป็นผู้สำเร็จ 
การศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ตามหลักสูตรประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ในประเภทวิชา 
สาขาวิชา และสาขางานอื่น หรือหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จากสถาบันการศึกษาที่ 
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

๒.๓ มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๒.๔ เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ีจะ 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๕ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยาลัยไต้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับชองวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก 
ประการ

๒.๖ เป็นผู้ท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

๓. หลักฐานท่ีใข้ในการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร พิมพํจากระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปี 

การศึกษา ๒๕๖๕: ทาง http://www.cintc.ac.th พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
๓.๒ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑)
๓.๓ หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนที่ระบุ ขื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรอง เช่น กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำและองค์กรปกครองส,วนท้องถ่ิน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒)
๓.๔ แฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตบเพ่ือช่วยเหลือชุมขน
๓.๕ สำเนา ระเบียนแสดงผลการเรียน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ช้ันปีสุดท้ายให้ 

ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่มีผลการเรียนอย่างน้อย ๔ ภาคเรียน หรือหนังสือรับรองที่แสดงผลการ 
เรียน โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของสถานศึกษาเป็นสำคัญ 

๓.๖ สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
๓.๗ สำเนา ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

๔. การสมัคร
๔.© ช้ันตอนการสมัคร

๑) ให้ผู้สมัคร กรอกใบสมัครออนไลนํไต้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. ที่ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิค 
เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ ทาง http://www.cmtc.ac.th หัวข้อ “โควตาพิเศษผู้นำชุมชน”

๒) เมื่อสมัครเสร็จแล้ว ให้สั่งพิมพํใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว 
๓) พิมพ์แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหนังสือรับรองจากผู้นำชุมขน ให้ผู้นำ 

ชุมชนเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ประเมินและลงนามรับรองว่าเป็น 
ผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จบเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือชุมชน

/๔.๒ การเลือกสาขางาน...
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๔
๔.๒ การเลือกสาขางานท่ีสมัครเรียน

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ ๓ สาขางาน ตามที่ผู้สมัครต้องการ หรือสนใจมากที่สุดเป็น 
ลำดับที่ ๑ และถัดมาตามลำดับ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตบเองว่าถูกต้องตรงกับเกณฑ์ 
คุณสมบัติของผู้สมัครข้อ ๒.๒ กำหนดไว้หรือไม่

๔.๓ การนำส่งหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครสามารถนำส่งหลักฐานไต้ ๓ ซ่องทาง ดังนี้
๑) ทางอินเตอร์เน็ต โดยนำหลักฐานการสมัครตามข้อ ๓. มาบันทึกเป็นไฟล์เอกสาร (PDF) 

หรือไฟล์รูปภาพ (JPG , JPEG หรือ PNG) แล้วนำส่งโดยการแนบไฟล์ใบระบบรับสมัครนักเรียน นักทึกษาใหม่ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๔ ทาง http://www.cmtc.ac.th

๒) ทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตามข้อ ๓. ทางไปรษณีย์มาที่ 
ฝ่ายวิชาการ (สมัครโควตาพิเศษผู้นำชุมชน) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขท่ี ๙ ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๔๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ (วันท่ี 
ไปรษณีย์ประทับวันส่ง)

๓) นำส่งด้วยตนเองท่ี ฝ่ายวิชาการ ช้ัน ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๔. กำหนดการ การรับนักเรียน นักศึกษา ประ๓ ทโควตาพิเศษผู้นำชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๔

วัน / เดือน /  ปี กำหนดการ
๑ สิงหาคม -  ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ พิมพิใบสมัครและนำส่งหลักฐานการสมัคร
๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋เข้าศึกษา ทาง http://www.cmtc.ac.th

๑๘ -  ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๔
รายงานต ัวน ักเร ียน นักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออน'ไลน์ ทาง 
http://regis-std.cmtc.ac.th/

๑๘ -  ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ ชำระเงินค่าลงทะเบียน
๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ มอบตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวซ.
๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ มอบตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวส.

๖. องค์ประกอบท่ีใข้พิจารณาคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือกจะประเมินโดยการตรวจสอบจากหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 
๖.๑ คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดบ้ําหนัก แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตรงตามที่วิทยาลัยประกาศ จึงจะไต้รับการพิจารณา)
๖.๒ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี มีคุณธรรม 

จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน และความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี 
๖.๓ พิจารณาแบบประเมินคุณลักษณะอันพิงประสงค์ 
๖.๔ พิจารณาจากหนังลือรับรองจากผู้นำชุมชน
๖.๔ คะแนนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนในรายวิชาท่ีเหมาะสมกับสาขางานที่เลือก 

๗.กๆรพิจารณาผลการตัดสิน
๗.๑ การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการคบดีคักดี้ศรีชุมขนเยาวชนคนอาชีวะ ประจำปี 
การศึกษา ๒๔๖๔ เป็นสิทธ๋ึขาดของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ การตัดสินชองคณะกรรมการทุกชั้นตอนถือเป็นที่ 
ส้ินสุด

/๗.๒ กรณีนักเรียน...
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๕
๗.๒ กรณีนักเรียน นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก หากขาดคุณสมบัติ หรือแสดงความเท็จไม่ตรง 

ตาม ท่ีกำหนด วิทยาลัยฯ จะตัดลืทธ้ีการเข้าศึกษาทันที แม้จะผ่านระบบการคัดเลือกทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว 
๗.๓ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมขน ประจำปี 

การศึกษา ๒๕๖๕ จะต้องรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://regis-std.cmtc.ac.th/ พร้อมชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนและมอบตัว ตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยกำหนด หากไม,ดำเนินการใด ๆ ลือว่านักเรียน นักศึกษา 
สละสิทธ์ จะเรียกร้องสิทธี้ใด ๆ มิได้

๘. การประกาศรายข้อผู้ผ่านการคัดเลือก
วิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทาง 

เว็บไซต์ https://www.cmtc.ac.th

๙. การรายงานตัวและมอบตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา
รายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลนํ ทางเว็บไซต์ http://regis-std.cmtc.ac.th 

ในวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
มอบตัวเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ (ปวซ.) ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ 

มอบตัวเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้มีสิทธึ๋เข้าศึกษาท่ีไม,รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา 

กำหนด จะลือว่าสละสิทธึ๋การเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่
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เล^เชร^าดวัผูส้มคัรลอบ (เฉพา^าหนาักีก่รอกขอ้มลู)

1 1 1 1 1อ 1 1□
ลาขางาน..

□  ปวช. ระบบปกติ (จบ บ.ร)
□  ปวส. ระบบปกกิ (สายตรง)
□  ปวส. ร.-บบชกติ (ม.6)
d  นวล. ระบบทวิกากี (สายตรง)
□  ปวส. ระบบกวิกากี (บ.6)

รอรูปก่าย 

ชนา๐ 1 &

{รูปก่ายเม่เก่น 6  ท ิ0บ 

KtaOiBaUhiSuj 
ชก่นลทา^ปาเก่ชfท่าปน)

พ ริ เ ฒ ฒิ ฒ ร ฒ □  J 0a ระบบทวิ!
ฟ สมัคร (ไหผู้สมครกรอก) 7บสบัคร,ข้าทกษาdo วิทยาลัยเกคอคเชียงใหม่

วินท่ี....เธอน...........พ.ศ._____

ประเภทโควตาพิเศษพูนำชุมชน กำนัน พู้ไห(โบบาน และพูนาองค์กรปกครองส่วนทองก่ีน 

โครงการคนaคักดีศรีชุมชนเยาวชนคนอาชีวะ ประจำปีการศกษา 2565

1. ข้อนลผู้สมัคร 1. □ น า ย  □นา'งสาว ชื่อ..... .........................  ..........นาบสกุล....................... ....................... ..........................
2. เลขปร:จ่ามัวปรt ภชน 13 หลัก เกิดวับท..... 1๐0น...........พ.ค......... อายู_่__ 0

3. ลักนชาธ........ .เชื่อชาลุ...... ...คาสนา...... ....กรุ๊ปเสือด____ปาหนัก_____ กก. ส์วนสูง.........ซบ. โรคประจำตัว............ .........
4. ความพิการ □  ไม่พัการ □  พัการ ด้าน................................ o  ชหลักฐาน!!ล(ทจ (โชรตระน!)_____________ o  ไปปิหลักฐาน!ลดง

2. ข้อมูลการศกนา 1. จบการศกนาหรอกำลังศกษาใบ ร:ด้น □  บ.ร o  ม.6 □  บวช.3 □  กคบ./ปรภาคปิยบิตsouกกร:ทรวงศกนาริการริบรอง/เทียบเท่า

2. จาก'โรงเรียน/ลุทยาลัย.........................ตำบล............. ........อ่าเกอ........... ......จังหวัด...................รหัสโบรน(โปิย'...........

3. ปีการศกนา พ.ค.______ ....ลาขางานก่ีเรียน (ส์าหริบ รูรก่ีเรยน บวช.ร)...____________________ คะแนนเฉล่ียล:ลม (GPAX)...... .........

3. ข้อมูลที่อยู่ โ. ก่ีอยู่ปีจจุปีน ก่ีติดต่อได้ น้านเลขท่ี............หมู่ท่ี,.......ช่ือหมู่น้าบ........ .............................กนน.............. ซอย................. .
ตำบล........................... อำเภอ..................... ............... จังหวัด............... ........... .รหัลไบรษโปิย์._________ ______

หบายเลขโกรศพก์ฮอถือของผู้สมัคร {กรุณาทร©ทให้ครบด้วน เฟ©จำย'ไนการacidอล่ี©ลาร)

4 . ข้อมูลพัชกครอง1 .ชื่อ-ลคลของบิดา o  บาย o  อ ื่นๆ.__ ___  ช่ือ............................... นามลคล......................... อาธพ.............. .
2. ช่ือ-สคลของมารดา o  นาง o  นางสาว o  du ๆ____ชื่อ_______________ นามลคล............. ............อาชีพ................ .

3. ที่อยู่ผู้น้กครอง บานเลขก่ี____ หมู่ก่ี___ ช่ือหมู่บ้าน...............................กบน................... ..ซอย........................ ........
ตำบล........................... อำเภอ..................................... จังหวัด ............................... .รหัลไปรนโปิย์........ .............

หบายเลขโทรศพทบอกือของผู้ชกครอง {กรุณากรอกให้ครบด้วน พ่ีอว่ายในการติดด่อล๋ั©สาร)

5. ข้อมูลการสมัคร ลง'ครเข้าศกนาต่อใน ร:ดับ □  บวช. □  นวล. บกติ (ลายตรง) □  นวล. บกติ (ม.ง) □  บวล. ทวิภาคี (ลายตรง) □  บวล. กวีภาคี (บ.6) ด่ฬ
ล''าดิบก่ี 1 สาขางาน............................... ...............;______________ ____ (ลาขางานก่ีต้องการเรียนมากก่ีสุด)
ลำดับก่ี 2 ลาขาจาน...... ............. ........ ............... .............. ................ ........ (ลาขา1งานกี่ต้องการเรียนรองลงมา/ส์ารอง)
สำดิบก่ี 3 ลาขางาน_______ _____ _____ _________________________ (ลาขางานที่ต้องการเรียนรองลงมา/สำรอง)

6. เอกสารหลักฐาน ก่ีไช้ประกอบการลมัครเข้าศกษาตํ๐ ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมชนฯ ประจำซการศีกษา 2565 ปิดงน้ี
□  1. สำ!๓  บัตรชรชาชน ของพู่ลมิคร จำนวน 1 ฉบับ
□  2. สำเนา ก:เฮยบบ้าน ของ'พู้ลนัาร จำนวน โ ฉบบ
□  3. สำเนา ใบรายงานพลการศกนา ท่ีระมูพลการเรียน คะแนนเฉล่ียส:สม (GPAX) (4 กาคเรียน) จำนวน 1 ฉบบ
□  4. แบบชร3มันคุณลิกนณ:ลั.เพิงประสงค์ (ตามเอกลารแนบทายชระกาค 1) . จำนวน 1 ฉบับ
□  5. หนังสือรีบรองจากผู้น้ามูมชน (ตามเอกสารแนบท้ายปรกาค 2) จำนวน 1 ฉบบ
□  6. แฟบลกนพลจาน (Portfolio) แล:/หรีอชรภาคเคียรติคณการกรกำความติ จำนวน 1 ฉน้น
□  7. รุนก่ายหน้าตรง ขนาด 1 มัว จำนวน 2 รูป (รูปเก่าย'ไปเกิน 6 IOOU แลภ่องเปีนชุดของส๓ นศกนาเติมเก่าUU)
□  8. สำเนา หลักฐานอ่ืน ๆ (ท้าบิ) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ - ลคล จำบวบ 1 ฉบบ
□  9. สำเนา หลัาฐานแลดงควาบพัการ (ท้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

(เอกสารๆกฉนับ ะ ผู้สมัครต้อง ร่ชรองส่าเบาภูกต้อง โดนเขียนคำว่า “ส่าเบากูก<k>๙’รล:ลงช่ือลงในเอกสารด้วยชาดกาหมักสีนาเงิน)

—  สว่นน ีเ้ดพา:เจาัหนา้ท ี ่ —

1) ส่าหดับ คณะกรรมการอรวจหสกํฐานการสมคัร

□  หลักฐาปเการสมัคร ครบดว้นฤกปรภาร

□  ขาดหลัาจาน สำด้นก่ี

สงชือ่ กรรมการoรวจหลักจาน

2) สา่หรีน เจ้าหมาักีก่รอกขอ้มลู

ร0ช่ึ0  เจ์าหนาก่ีกรอกฟ้01̂ ล

( .........................................  . )

(..ะ:........................)
วินที ่ เติอน ................. พ .ค............

วนักี ่ เติอน . พ .ค......... ........ .

ลงช่ือ......... ....................... .......... ผู้ลมัคร

.......1 . ....... . . . .............. J

วันก่ี...... เธอบ................ พ.ค...........



เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่นัานและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงการคนดีศักด๋ึศรีชุมชนเยาวชนคบอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการดีกษา ๒๕๖๕

ซ่ือ-สกุลนักเรียน นักศึกษา (นาย/นางสาว)..........................................................................................
ระดับ □  ปวช.๑ □  ปวส.๑

สมัครสาขาวิชา..................................................สาขางาน................... ...........................................

๑............................................. ๒......................................  ๓..........................................
คํๆ ช๋ี[แจง ะ ใหผู้้นำชุมขนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ท่ีสมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่ 
ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมซน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการคนดีศักดี้ศรี 
ชุมชนเยาวชนคนอาชีวะ โดยทำเคร่ืองหมาย 'ร  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน

'น'-' ’ ,' ’ , ' - ' • " ” ' . V.

รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑. เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น
>

๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบ้ตตนตามหลักของศาสนา

๓. มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตนพูดจาสุภาพ อ่อนโยน ถูกต้องตามกาลเทศะ

๔. มีความกดัญญกตเวทีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

๔. มีความซ่ือสัตย์ ขยัน มานะอุตสาหะ อดทน ประหยัดและอดออม

๖. ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข การพนัน ยาเสพติด ไม่เท่ียวเตร่ยามวิกาล ไม่ม่ัวสุม

๗. มีระเบยบวินัย เช่น การปฏิบ้ตตามกฎหมาย กติกาของสังคม ตรงต่อเวลา

๘. ช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปีนส่ิงของ อาสาทำงานให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

๙. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม

๑๐. การยอมรับพิงความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักแสดงความคิดเห็บอย่างมีเหตุผล 

และมีความเหมาะสม

คะแนนรวม

' ' ■ ลงซื่อ...........................................ผู้ประเมิน

น . . ................................_ : )
ตำแหน่ง...................... ............... ม่ั.......

หมายเหตุ : สามารถเลือกสาขาที่ต้องการสมัครได้ 3 สาขาเรียงตามลำดับ



เอกสารแบบท้ายประกาศ b

หนังสือรับรองจากผู้นำ'ชุมชน
เขียนท่ี.....

วันที.่......... เดือน.........................พ.ศ.................

เร่ือง รับรองคุณสมบัติผู้สมัครโควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นางสาว).................................................. .................... เนินผู้สมัคร
โควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการคนดีลักดี้ศรีชุมชน 
เยาวชนคนอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕: ระด ับ □  ปวฃ.๑ □  ปวส.๑
สาขาวิชา................................... ..........................สาขางาบ............................................................
๑.............................................. ๒..................................... ๓............................................

เนินผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคม ดังน้ี

ข้าพเจ้า.............. .........................................................ตำแหน่ง..............................
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว.......... ..........................................................เนินผู้ท่ีกระทำความดี มีคุณธรรม
จริยธรรมจนเนินที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถือ

ลงซ่ือ....................... ......... ..............
. (. ... .............................. )

ตำแหน่ง................ ...............................


