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๑. ช่างยน

2. ช่างกล
3. ช่างเชื
4. ช่างไฟ
5. ช่างอิ
6. เทคนิ
7. เมคคา
8. ช่างกอ่
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11 สาขาวิชา

ลํา
ดับ

ที่ 
สา
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1. ยา
2. จัก
3. เครื
4. ผลิ
5. ไฟ
6. อิเล็
7. เทค
8. เมค
9. กอ่

10. สถ
11. ซ่อ

ศ 12. เทค

 

 (ปวช.) 

ทคนิคเชียงให
รียน นักศึกษ
การศกึษา ๒๕
----------------
งานคณะกรรม
ระดับประกา
ะบบทวิภาคี ร
โดยมีรายละเอี

 / 12 สาขางา

นยนต์  
กรยานยนต์และ
รื่องมือกล 
ลิตภัณฑ์ 
ฟ้ากําลัง 
ล็กทรอนิกส์ 
คนิคคอมพิวเตอ
คคาทรอนิกส์ 
อสร้าง 
ถาปัตยกรรม 
อมบํารุงอุตสาหก

คโนโลยีสารสน

ม่ 
ษา เขา้ศกึษาต
๕62 
----------- 
มการการอาชีว
าศนียบัตรวิช
รอบคัดสรร ป
อียดการรับสม

าน ทุกสาขางาน

สาขางาน 

เครื่องยนต์เล็กอ

อร์ 

กรรม 

เทศ 

รวมจําน

/ 1.1 คณุสม

ต่อ 

วศึกษา กระทร
ชาชีพ (ปวช.
ประจําปีการศึ
มัครดังน้ี  

นรับทั้งเพศชาย

อเนกประสงค์  

นวนทัง้หมด 

มบัติเฉพาะขอ

รวงศึกษาธิการ
.) และระดับ
ศึกษา 2562

ยและเพศหญิง

จํานวนรับ 
(คัดสรร) 

48 คน 
16 คน 
32 คน 
16 คน 
64 คน 
32 คน 
32 คน 
16 คน 
48 คน 
32 คน 
16 คน 

24 คน 

376 คน 

องผู้สมัคร .....

ร 
บ
2 

ง 

. 
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 1.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
  ๑) สําเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 (ม.๓) หรือเทียบเท่า หรือ 
  2) กําลังศึกษาอยู่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 (ม.๓) และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 25๖1 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) หากไม่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ภายในปีการศึกษา 25๖1 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ
วิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
  4) มีความประพฤติเรียบร้อย 
  5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 
 
  

 เปิดรับสมัคร จํานวน 2 ประเภทวิชา / 12 สาขาวิชา / 12 สาขางาน ทุกสาขางานรับทั้งเพศชายและเพศหญิง 
 

ประเภทวิชา 

ลํา
ดับ

ที่ 
สา

ขา
วิช

า 

สาขาวิชา 

ลํา
ดับ

ที่ 
สา

ขา
งา

น 

สาขางาน ระบบ กลุ่ม จํานวนรับ 
(คัดสรร) 

อุตสาหกรรม 1. เทคนิคเคร่ืองกล 1. เทคนิคยานยนต์ ปกติ สายตรง 32 คน 
 2. เทคนิคการผลิต 2. เคร่ืองมือกล ปกติ สายตรง 16 คน 
 3. เทคนิคโลหะ 3. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ ปกติ สายตรง 16 คน 
 4. ไฟฟ้า 4. ไฟฟ้ากําลัง ปกติ สายตรง 48 คน 
 5. อิเล็กทรอนิกส์ 5. อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ปกติ สายตรง 12 คน 
 6. เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6. เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม ปกติ สายตรง 16 คน 
 7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 7. คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ปกติ สายตรง 16 คน 
 8. ช่างก่อสร้าง 8. ก่อสร้าง ปกติ สายตรง 48 คน 
 9. เทคนิคสถาปัตยกรรม 9. เทคนิคสถาปัตยกรรม ปกติ สายตรง 16 คน 
 10. เทคนิคอุตสาหกรรม 10. ติดต้ังและบํารุงรักษา ปกติ สายตรง 10 คน 
 11. เทคนิคกายอุปกรณ์ 11. เทคนิคกายอุปกรณ์ ปกติ สายตรง 7 คน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
12. เทคโนโลยีสารสนเทศ 12. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ สายตรง 12 คน 

    รวมจํานวนทัง้หมด 249 คน 
 

/ 2.1 คณุสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ..... 

2. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระบบปกต ิ กลุ่ม สายตรง 
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 2.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ระบบปกต ิ กลุ่ม สายตรง 
  1) สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตรงตามที่กําหนด หรือเทียบเท่า หรือ 
  2) กําลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตรงตามที่กําหนด และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) หากไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2561 จะไม่มี
สทิธิเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
  4) มีความประพฤติเรียบร้อย 
  5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
\ 
 
  

 เปิดรับสมัคร จํานวน 2 ประเภทวิชา / 8 สาขาวิชา / 9 สาขางาน 
 

ประเภทวิชา 

ลํา
ดับ

ที่ 
สา

ขา
วิช

า 

สาขาวิชา 

ลํา
ดับ

ที่ 
สา

ขา
งา

น 

สาขางาน ระบบ กลุ่ม จํานวนรับ 
(คัดสรร) 

อุตสาหกรรม 1. เทคนิคเคร่ืองกล 1. เทคนิคยานยนต์ ปกติ ม.6 32 คน 
 2. เทคนิคโลหะ 2. เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ ปกติ ม.6 32 คน 
 3. ไฟฟ้า 3. ไฟฟ้ากําลัง ปกติ ม.6 32 คน 
 4. อิเล็กทรอนิกส์ 4. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปกติ ม.6 16 คน 
 5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 5. คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ปกติ ม.6 16 คน 
   6. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปกติ ม.6   8 คน 
 6. เทคนิคสถาปัตยกรรม 7. เทคนิคสถาปัตยกรรม ปกติ ม.6 16 คน 
 7. เทคนิคกายอุปกรณ์ 8. เทคนิคกายอุปกรณ์ ปกติ ม.6   7 คน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ 9. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ม.6 12 คน 

    รวมจํานวนทัง้หมด 171 คน 

 
 

/ 3.1 คณุสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ..... 

3. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระบบปกต ิ กลุ่ม ม.6 
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 3.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ระบบปกต ิ กลุ่ม ม.6 
  1) สําเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ 
  2) สําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ 
  3) กําลังศึกษาอยู่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (ม.6) และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2561 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) หากไม่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2561 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ
วิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือ 
  4) กําลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน 
และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562) หากไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2561 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
  5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
  6) มีความประพฤติเรียบร้อย 
  7) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  8) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 
  
 

 เปิดรับสมัคร จํานวน 2 ประเภทวิชา / 6 สาขาวิชา / 6 สาขางาน 
 

ประเภทวิชา 

ลํา
ดับ

ที่ 
สา

ขา
วิช

า 

สาขาวิชา 

ลํา
ดับ

ที่ 
สา

ขา
งา

น 

สาขางาน ระบบ กลุ่ม จํานวนรับ 
(คัดสรร) 

อุตสาหกรรม 1. เทคนิคเคร่ืองกล 1. เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี สายตรง 32 คน 
2. เทคนิคการผลิต 2. เคร่ืองมือกล ทวิภาคี สายตรง 16 คน 
3. ไฟฟ้า 3. ไฟฟ้ากําลัง ทวิภาคี สายตรง 10 คน 
4. อิเล็กทรอนิกส์ 4. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี สายตรง      8 คน 
5. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 5. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทวิภาคี สายตรง 16 คน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ ทวิภาคี สายตรง 8 คน 

รวมจํานวนทัง้หมด 90 คน 
 
 

/ 4.1 คณุสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ..... 

4. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระบบทวิภาค ีกลุม่ สายตรง 
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 4.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ระบบทวิภาคี   กลุ่ม สายตรง 
  1) สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตรงตามที่กําหนด หรือเทียบเท่า หรือ 
  2) กําลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตรงตามที่กําหนด และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) หากไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2561 จะไม่มี
สิทธิเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
  4) มีความประพฤติเรียบร้อย 
  5) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  6) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  7) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
  8) สามารถฝึกอาชีพในสถานประกอบการได้ 
  9) มีใจรักในงานด้านบริการวิชาชีพที่จะเข้ารับการฝึก 
  10) ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการและสถานศึกษา 

 
 
 
 

 เปิดรับสมัคร จํานวน 1 ประเภทวิชา / 4 สาขาวิชา / 4 สาขางาน 
 

ประเภทวิชา 

ลํา
ดับ

ที่ 
สา

ขา
วิช

า 

สาขาวิชา 

ลํา
ดับ

ที่ 
สา

ขา
งา

น 

สาขางาน ระบบ กลุ่ม จํานวนรับ 
(คัดสรร) 

อุตสาหกรรม 1 เทคนิคการผลิต 1 เคร่ืองมือกล ทวิภาคี ม.6 16 คน 

2 ไฟฟ้า 2 ไฟฟ้ากําลัง ทวิภาคี ม.6   8 คน 

3 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทวิภาคี ม.6 16 คน 

4 เทคนิคอุตสาหกรรม 4 ติดต้ังและบํารุงรักษา ทวิภาคี ม.6 10 คน 

รวมจํานวนทัง้หมด 50 คน 

 
 
 
 

/ 5.1 คณุสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ..... 

5. ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ระบบทวิภาค ี กลุ่ม ม.6 



- ๖ - 
 5.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ระบบทวิภาค ี  กลุ่ม ม.๖ 
  1) สําเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ 
  2)  สําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ 
  3) กําลังศึกษาอยู่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (ม.6) และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2561 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) หากไม่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2561 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ
วิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือ 
  4) กําลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน
และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562) หากไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2561 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
  6) มีความประพฤติเรียบร้อย 
  7) มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  8) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
  10) สามารถฝึกอาชีพในสถานประกอบการได้ 
  11) มีใจรักในงานด้านบริการวิชาชีพที่จะเข้ารับการฝึก 
  12) ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการและสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ กลุ่ม สายตรง 
 3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ กลุ่ม ม.6 
 4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุ่ม สายตรง 
 5) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุ่ม ม.6 
 
 ให้ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ทุกระดับ ทุกสาขางาน ทุกระบบ ทุกกลุ่ม อ่านกําหนดการรับสมัคร
นักเรียน นักศึกษา รายละเอียดการสมัคร และเตรียมหลักฐานการสมัคร โดยละเอียดดังตารางดังต่อไปน้ี 

 

/ 6.1 การจําหน่าย ..... 

6. กําหนดการรบัสมคัรนกัเรียน นักศกึษา / รายละเอียดการสมคัร และ 
 หลักฐานการสมัครเขา้ศึกษาต่อ รอบคัดสรร  ประจําปกีารศึกษา 2562 



- ๗ - 
ลําดับ 
ท่ี กําหนดการ / รายละเอียดการสมัคร วัน/เดือน/ปี สถานท่ี หมายเหตุ 

6.1 กําหนดการ จําหนา่ยคู่มือใบสมัครสอบ คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาต่อ รอบคดัสรร ประจําปกีารศกึษา 2562 
  

จําหน่าย คู่มือใบสมัครสอบ 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบคัดสรร 

ประจําปีการศึกษา 2562 
 

 

เริ่มจําหน่าย ต้ังแต่ 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์  2562 

ถึง 
วันท่ี 3 มีนาคม 2562 

 

 

ณ ห้อง 
งานประชาสัมพันธ์ 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

 

คู่มือใบสมัครสอบฯ 
ชุดละ 100 บาท 

6.2 กําหนดการ รบัสมัครผา่นทางอินเตอร์เนต็ (Online)  ทั่วประเทศ  ประจําปกีารศกึษา  2562 
  

1) ระดับ ปวช. ทุกสาขางาน 
2) ระดับ ปวส. ระบบปกติ  กลุ่มสายตรง 
 ทุกสาขางาน 
3) ระดับ ปวส. ระบบปกติ  กลุ่ม ม.6 
 ทุกสาขางาน 
4) ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี  กลุ่มสายตรง  
 ทุกสาขางาน 
5) ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี  กลุ่ม ม.6 
 ทุกสาขางาน 

 

 

ต้ังแต่ 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 

ถึง 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
 
 

 
1. ผู้ท่ีต้องการสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Online) 

ให้เข้า เว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
ออนไลน์ ประเภทคัดสรร ประจําปีการศึกษา 2562 ท่ี 
http://entrance62.cmtc.ac.th จากนั้นกรอกข้อมลู
การสมคัรให้เรยีบร้อย และพิมพ์ใบแจ้งชําระคา่สมคัรฯ  
ไปชําระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ภายในวัน/เวลา ที่กําหนดเท่าน้ัน 

2. ค่าคู่มือใบสมัครสอบ เข้าศึกษาต่อ  
    1) ระดับ ปวช. ชําระเงิน จํานวน 110 บาท 
    2) ระดับ ปวส. ระบบปกติ กลุ่มสายตรง และกลุ่ม ม.6 
  ชําระเงิน จํานวน 210 บาท 
    3) ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี กลุม่สายตรง  
  และกลุม่ ม.6  ชําระเงิน จํานวน 210 บาท 

6.3 กําหนดการ ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  รอบคดัสรร  ประจําปกีารศกึษา  2562 
  

1) ระดับ ปวช. ทุกสาขางาน 
2) ระดับ ปวส. ระบบปกติ  กลุ่มสายตรง 
 ทุกสาขางาน 
3) ระดับ ปวส. ระบบปกติ  กลุ่ม ม.6 
 ทุกสาขางาน 
4) ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี  กลุ่มสายตรง  
 ทุกสาขางาน 
5) ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี  กลุ่ม ม.6 
 ทุกสาขางาน 

 

 

ต้ังแต่ 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 

ถึง 
วันท่ี 3 มีนาคม 2562 

 
ผู้ที่ต้องการสมัคร 

ทุกระดับ 
ทุกสาขางาน 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ได้ที ่

ห้องอินเตอร์เน็ต 2 
วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม่ 

 
1. ระดับ ปวช. ทุกสาขางาน 
 ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียม

การสมัครเข้าศึกษาต่อ 
2. ระดับ ปวส. ทุกสาขางาน 

ทุกระบบ/ทุกกลุ่ม/ทุกคน 
 ต้องชําระค่าธรรมเนียม

การสมัครเข้าศึกษาต่อ 
จํานวน 100 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 

/ 6.4 เอกสาร/หลักฐาน ..... 



- ๘ - 
ลําดับ 
ท่ี กําหนดการ / รายละเอียดการสมัคร วัน/เดือน/ปี สถานท่ี หมายเหตุ 

6.4 เอกสาร/หลักฐาน ทีต่้องเตรียม สําหรบัการย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

 
 

1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ 
 ประเภทคัดสรร  ประจําปีการศึกษา 2562 

 

จํานวน  1  ชุด 
 

- ผู้สมัคร เตรียมเอกสาร/หลักฐาน 
 ท่ีกําหนดไว้ ให้ครบถ้วน 
- หากเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบตาม 
 ท่ีกําหนดไว้ ทางคณะกรรมการจะ 
 ไม่ดําเนินการรับสมัครและให้ผู้สมัคร
 กลับไปเตรียมหลักฐานมาให้ครบและ
 นํามาย่ืนสมัครในวันถัดไป 

 
 - ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียด ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามความจริงทุกประการ 
 - ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ลงในใบสมัคร และลงช่ือในใบสมัครฯ ให้เรียบร้อย  
 - ยื่นเอกสาร/หลักฐาน ที่กําหนดไว้ทั้งหมด ต่อคณะกรรมการตรวจหลักฐาน 

 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน  2  รูป 
  (ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน/ไม่สวมหมวก/ไม่สวมแว่นตาดํา) 

 3. สําเนา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน  1  ชุด 

  เช่น รบ.1, ปพ.1 หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษา 
 ที่ระบุเกรดเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน และระบุสาขางานท่ีจบ หรือกําลังศึกษาอยู่ให้ชัดเจน 

 4. สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑  ชุด 
 5. สําเนา ทะเบียนบ้าน จํานวน  ๑  ชุด 
 6. สําเนา หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จํานวน  ๑  ชุด 

  เช่น ใบเปล่ียนชื่อ - สกุล, เอกสารการขึ้นทะเบียนบุคคลต่างด้าว เป็นต้น 
7. สําเนา หลักฐานแสดงความพิการ (ถ้ามี)  จํานวน  1  ชุด  

8. หนังสือรับรองการทํางาน 
 สถานประกอบการ 
 (ผู้สมัครระดับ ปวส. ทวิภาคี) 

จํานวน  1  ชุด  

6.5 ประกาศรายชือ่ผู้มีสทิธิสอบ รอบคดัสรร ประจําปกีารศกึษา  2562 

 

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ 
รอบคัดสรร  ประจําปีการศึกษา  2562 

(ทุกระดับ/ทุกสาขางาน/ทุกกลุ่ม 

 

วันศกุร ์
ที่ 8 มีนาคม 2562 

 

 

1. เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 www.cmtc.ac.th 
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าองค์พระวิษณุ 

6.6 กําหนดการ สอบวัดคณุลกัษณะผูเ้รียน และสอบสัมภาษณ์ รอบคดัสรร ประจาํปกีารศกึษา  2562 

  

ระดบั ปวช. 
ทกุสาขางาน 

 

วันเสาร ์
ที่ 16 มีนาคม 2562 

 
1. สอบวัดคณุลักษณะผู้เรยีน ณ วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
2. สอบสมัภาษณ์ ตามแผนกวิชาช่าง ที่ ตนเองสมัคร 
 หลังจากที่สอบวัดคุณลกัษณะผู้เรียนเสร็จแล้ว 

 

 

ระดบั ปวส. 
- ระบบปกติ กลุ่ม สายตรง 
- ระบบปกติ  กลุ่ม ม.6 
- ระบบทวิภาคี กลุ่ม สายตรง 
- ระบบทวิภาคี กลุ่ม ม.6  

ทุกสาขางาน 
 

 

วันอาทติย์ 
ที่ 17 มีนาคม 2562  

 
1. สอบวัดคณุลักษณะผู้เรยีน ณ วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
 เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
2. สอบสมัภาษณ์ ตามแผนกวิชาช่าง ที่ ตนเองสมัคร 
 หลังจากที่สอบวัดคุณลกัษณะผู้เรียนเสร็จแล้ว 
 

/ 6.7 การแต่งกาย ..... 



- ๙ - 
ลําดับ 
ท่ี กําหนดการ / รายละเอียดการสมัคร วัน/เดือน/ปี สถานท่ี หมายเหตุ 

6.7 การแต่งกาย ในวันเข้าสอบวดัคณุลักษณะผู้เรียน และสอบสัมภาษณ ์

 

 

ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ทุกระดับ ท้ังผู้ชายและผู้หญิง แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาเดิม เท่านั้น 
(ไม่อนุญาตให้ใส่ชุดพละของสถานศึกษาเดิมมาสอบ) 

สําหรับ ผู้ท่ีจบการศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2561 ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เท่านั้น 
(ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อยืดคอกลม กางเกงยีนส์ และสวมรองเท้าแตะ มาสอบ) 

 

6.8 เอกสาร/หลักฐาน ทีต่้องเตรียม สําหรบัการเข้าสอบวดัคณุลักษณะผู้เรียน และการสอบสัมภาษณ ์
 1. บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ ประเภทคัดสรร ประจําปีการศึกษา 2562  จํานวน  1  ชุด 
 2. สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1  ชุด 
 กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้ทําบัตรประจําตัวประชาชน ให้ใช้ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาของโรงเรียน/วิทยาลัย/สถานศึกษาเดิมได้ 

 3. สําเนา ทะเบียนบ้าน จํานวน  1  ชุด 
 4. สําเนา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน  1  ชุด 

  - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ต้องระบุเกรดเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน และระบุสาขางานท่ีจบ หรือกําลังศึกษาอยู่ให้ชัดเจน 
 -  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ที่สําเร็จการศึกษา  

 5. Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) จํานวน  1  เล่ม 
    (แสดงถึงความรู้ ความสามารถในสาขางานท่ีตนเองสนใจศึกษาต่อ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี หรือกีฬา ฯลฯ เป็นต้น) 

6.9 ประกาศผลการสอบคดัเลือก รอบคดัสรร ประจําปกีารศกึษา  2562 
  

ประกาศรายชือ่ 
ผู้ผา่นการสอบคดัเลือก 
และมีสทิธิเข้าศึกษาต่อ 

รอบคดัสรร 
ประจําปกีารศกึษา  2562 

 

(ทกุระดบั/ทกุสาขางาน/ทกุกลุ่ม) 

 

วันศกุร ์
ที่ 22 มีนาคม 2562 

 

1. เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 www.cmtc.ac.th 
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าองค์พระวิษณุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 7. การพิจารณา ..... 
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