
   
 
 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ 
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  

     ประจ าปีการศึกษา ๒๕62  
 

อนุสนธิ ตามประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ก าหนดการรับ
สมัครดังกล่าวระหว่างวันที่ 15 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีผู้สมัครไม่เต็มตาม  
แผนรับสถาบันฯ จึงขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ตามก าหนดการต่อไปนี้ 

1. สาขาวิชาที่รับสมัคร 

ที ่ สาขาวิชา จ านวน สถานศึกษา หมายเหตุ 
1 เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ 25 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน ในแต่ละสาขาวชิาแตล่ะ 

    สถานศึกษา ให้เป็นไป 

    ตาม ข้อ ๒, ๓ 

 รวม 45   

ข้อ ๒   คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตาม

รายละเอียดใน ข้อ ๓ 
๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม 
๒.๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๒.๔ มีความเข้าใจในระบบการศึกษาแบบทวิภาคี 

ข้อ ๓  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์(ต่อเนื่อง) เปิดสอนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๑) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์/การผลิตสัตว ์
2) มีคุณสมบัติ อ่ืนๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ก าหนด 
 
               //๓.2 สาขาวิชา............... 



๒ 

๓.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) เปิดสอนที่ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๑) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
2) มีคุณสมบัติ อ่ืนๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ก าหนด                                        

ข้อ 4   การรับสมัครและวิธีการสมัคร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จะรับสมัครเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี                     

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่  14 – 20 พฤษภาคม  
พ.ศ.2562 ตามสาขาวิชา และสถานที่ ที่เปิดสอน  
 4.1 ซื้อใบสมัคร และกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน  

4.2 หลักฐานประกอบใบสมัคร 
 4.2.1  ใบรับรองผลการเรียนระดับ ปวส  (ฉบับจริงพร้อมส าเนา)    จ านวน  1  ฉบับ 
           (เจ้าหน้าที่จะคืนฉบับจริงให้ผู้สมัครภายหลังการรับสมัครเสร็จสิ้น) 

4.2.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด  1 นิ้ว      จ านวน  3  รูป 
4.2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง      จ านวน  1  ฉบับ 
4.2.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง       จ านวน  1  ฉบับ 
4.2.5  ส าเนา รบ.1, ปพ.1 (จบการศึกษา) ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1  ฉบับ 
4.2.5  หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 4.3 ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 
  4.3.1  ค่าใบสมัคร   จ านวน ๑๐๐ บาท  

4.3.2  ค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวน ๒๐๐ บาท 
  4.2.3  การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 
  4.2.4  ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะได้รับบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้น าบัตร
ประจ าตัวฯ มาใช้เป็นหลักฐานในวันสอบคัดเลือก  

4.4 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป               
พ้ืนความรู้ และคุณสมบัติด้านคุณลักษณะ ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร  
หรือคุณวุฒิของ ผู้สมัครในภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ        
รับสมัครจะถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ และหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จ                    
อาจมีความผิดฐาน แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

4.5  ผู้สมัคร จะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ ไว้ในใบสมัคร และในกรณีท่ีแจ้งเบอร์
โทรศัพท์ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

 

         //ข้อ 5 ก าหนดการ……………. 

 



๓ 

ข้อ 5 ก าหนดการ 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี เวลา 
รับสมัครและช าระเงินค่าสมคัร 15 - 20 พฤษภาคม ๒๕62 

(เว้นวันหยุดราชการ)    
08.30 – 16.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 พฤษภาคม ๒๕62 09.00 น. 
สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ ์ 20 พฤษภาคม  ๒๕62 08.00 น. – 17.00 น. 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 20 พฤษภาคม ๒๕62 09.00 น. 
รายงานตัว มอบตัวและลงทะเบียน 21 พฤษภาคม ๒๕62 09.00 น. – 15.30 น. 
เปิดภาคเรียนท่ี 1/2562 21 พฤษภาคม 2562  

หมายหมายเหตุ   บางสาขาวชิา สถานศึกษาอาจมรีายละเอียด ก าหนดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเนื่องจากความ       
                       แตกต่างของสาขาวิชา ให้ผูส้มัครศึกษาต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีสถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร 

ข้อ ๖  การรายงานตัวและลงทะเบียน   
นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพหรือชุดนักศึกษาและจัดเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนดังนี้  
๖.๑ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตรฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ  
      (กระดาษ A4 เท่านั้น)  

๖.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง    จ านวน ๑ ฉบับ  
๖.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง     จ านวน ๑ ฉบับ  
๖.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  

จ านวน ๓ รูป 
ข้อ ๗  นักศึกษาที่ได้รับการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ ๘  เบอร์โทรศัพท ์และเว็บไซต์ของสถาบันและสถานศึกษาที่รับสมัคร 

ที ่ สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 053-216663 http://www.iven1.ac.th 

2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 053-311392 http://www.cmcat.ac.th 
3 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 053-511073 http://www.ltc.ac.th 

 
ข้อ 9  เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ 

ผลการตัดสินการสอบคัดเลือกของสถาบันฯ ถือ เป็นที่สิ้นสุด 
 
 
         //ข้อ 10 ข้อปฏิบัต…ิ…. 
 

 



๔ 

ข้อ 10 ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ 
10.๑  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
10.๒  ผู้เข้าสอบต้องทราบเลขที่นั่งสอบ วัน เวลา สถานที่ ห้องสอบ และรายวิชาที่สอบ  
         ตามท่ีสถาบันฯ ก าหนด 
10.๓  ห้ามผู้เข้าสอบน า โทรศัพท์มือถือ ต ารา หนังสือ วิทยุติดตามตัว  เครื่องมือสื่อสาร ทุกชนิด เครื่อง

ค านวณอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  (กรณีเป็นนาฬิกาข้อมือส าหรับดูเวลาเท่านั้น) ไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกชนิดเข้าสอบ
โดยเด็ดขาด 

10.๔  ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับห้องสอบและผู้เข้าสอบที่ไป
ถึงห้องสอบหลังเวลาสอบที่ก าหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที  จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

10.๕  ผู้เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน ๆ ที่มีเลขประจ าตัวประชาชนและมี  
รูปถ่ายติดอยู่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ แสดงต่อกรรมการคุมสอบ 

10.๖  ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบได้แก่ ปากกา และ/หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด 

10.๗  ผู้เข้าสอบต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ และห้องสอบตามที่สถาบันฯ ก าหนด 
10.๘  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบจะต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
10.๙  ห้ามคัดลอกข้อสอบ และห้ามน าข้อสอบ กระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 
10.๑๐  เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดท าข้อสอบทันที 
10.๑๑  ผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบทุกรายวิชา 
10.๑๒  ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง/ค าแนะน าของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 

   
    (นายบุญเลิศ  ห้าวหาญ) 

ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ 


