
  
 
 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
เรื่อง  เปิดรับสมัครนักเรียน นกัศึกษา เข้าศึกษาต่อ“รอบสอบคัดเลือก” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
         และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

………………………………………………………. 

 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  ได้กำหนดวิธีการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖4 เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยให้ผู้ที่มีความตั้งใจและปรารถนาจะเรียนในสาขาวิชาที่สนใจ ไดเ้รียนตาม
ศักยภาพของตน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ไว้ดังนี้ 
 ๑. กำหนดการรับสมัคร 
   นักเรียน นักศึกษา “รอบสอบคัดเลือก”  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เมษายน  2564  โดยสามารถ
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตามข้ันตอนดังนี้ 
   1.1  ระดับ ปวช.  
    สมัครได้ที่ https://forms.gle/tEswfsD2eppY7GTS8  หรือทาง QR-CODE 
 

 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อรอบสอบคัดเลือก ระดับ ปวช. 2564  

 
   1.2  ระดับ ปวส.  
    สมัครได้ที่  https://forms.gle/VMQhCRPMVbEFvM9A8 หรือทาง QR-CODE 
 

 
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อรอบสอบคัดเลือก ระดับ ปวส. 2564  

 
     ในระดับ ปวส. จะต้องชำระเงินค่าสมัคร 100  บาท  โดยให้นักศึกษากรอก
ข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ให้เรียบร้อย และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร  และนำไป  
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  หรือ ชำระผ่าน Application KTB NEXT ระหว่างวันที่ 
24-28 เมษายน 2564 ภายในเวลา 16.30 น.  สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
www.nayoktech.ac.th  หรือทางเพจงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก หรือทางกลุ่มไลน์ 
 
 
 

1.3  ให้นักเรียน... 
 
 
 

https://forms.gle/tEswfsD2eppY7GTS8%20%20หรือ
https://forms.gle/VMQhCRPMVbEFvM9A8


๒ 
 
   1.3  ให้นักเรียน นักศึกษา สแกน QR CODE เข้ากลุ่มไลน์ เพ่ือติดตามผลการสมัครและ
สอบถามข้อมูลการรับสมัคร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอ่ืน
ครบถ้วนตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
     ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อกำหนดของสาขาวิชา
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   ๒.3 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนวิชาชีพสาขานั้น ๆ  
   ๒.3  คุณสมบัติอื่นตามระเบียบการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

  ๓. หลักฐานการสมัครเข้าเรียน ให้เตรียมเป็นไฟล์รูปภาพ (.JPG) หรือ ไฟล์เอกสาร (.PDF) 
   ๓.1 รูปถ่ายชุดนักเรียน นักศึกษา ๑ นิ้ว   จำนวน  1  รูป 
   ๓.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษา    จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๓.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน นักศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ 
   ๓.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 /ใบ รบ.1) หรือหนังสือรับรองผลการเรียน (ถ้ามี) 
 

 ๔. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
   4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
4.1 ระดับ... 

 
 
 

สาขาวิชา สาขางาน ระบบ จำนวนที่รับสมัคร 
ช่างยนต์ ยานยนต์ ปกติ 6 คน 
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ปกติ 5  คน 
ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ปกติ 10 คน 
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ปกติ 20  คน 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปกติ 23  คน 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ปกติ 5  คน 
การบัญชี การบัญชี ปกติ 6  คน 
การตลาด การตลาด ปกติ 10  คน 
การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ปกติ 34  คน 
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   4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ต่อ) 

 

   ทั้งนี้เฉพาะนักเรียน ที่สมัครสอบคัดเลือกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถ
สมัครได้ 3 สาขาวิชา หากสอบคัดเลือกแล้วไม่ได้สาขาวิชาในลำดับที่ 1 ทางงานทะเบียนจะจัดให้เข้า
เรียนในสาขาวิชาลำดับถัดไปตามท่ีนักเรียนได้เลือกไว้ 
 

  4.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

   หมายเหตุ : ยอดรับสมัครรอบสอบคัดเลือก เป็นยอดรับเพิ่มเติมจากยอดสมัครรอบโควตา 
 

5. ประกาศรายช่ือ... 

สาขาวิชา สาขางาน ระบบ จำนวนที่รับสมัคร 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ 15  คน 
การออกแบบ การออกแบบ ปกติ 6  คน 
การโรงแรม การโรงแรม ทวิภาค ี 31  คน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ 10  คน 

สาขาวิชา สาขางาน ระบบ จำนวนที่รับสมัคร 
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์  ปกติ 17  คน 

เทคนิคการผลิต 
เครื่องมือกล ม.6 หรือ ต่างสาขา 10 คน 
ผลิตชิ้นส่วนยายนต ์ ทวิภาค ี 9 คน 

เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ปกติ 16 คน 
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปกติ 6  คน 

อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ปกติ 5 คน 

ทวิภาค ี 11 คน 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 
ปกติ 11 คน 

ม.6 หรือ ต่างสาขา 4  คน 

การบัญชี การบัญชี 
ปกติ 11 คน 

ม.6 หรือ ต่างสาขา 9 คน 

การตลาด 
การตลาด 

ปกติ 2 คน 
ม.6 หรือ ต่างสาขา 3 คน 

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ทวิภาค ี 6 คน 

ทวิภาคี ม.6 หรือ ต่างสาขา 10 คน 
เทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล 

ปกติ 20 คน 
ม.6 หรือ ต่างสาขา 7 คน 

การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

กาจัดการคลังสินค้า ปกติ 2  คน 

การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ม.6 หรือ ต่างสาขา 31 คน 
ดิจิทัลกราฟิก ดิจิทัลกราฟิก ม.6 หรือ ต่างสาขา 14 คน 

การโรงแรม บริการส่วนหน้าโรงแรม 
ทวิภาค ี 12 คน 

ทวิภาคี ม.6 หรือ ต่างสาขา 18  คน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
นักบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

ปกติ 4  คน 
ม.6 หรือ ต่างสาขา 10  คน 



๔ 
 
   5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  
    ประกาศรายชื ่อนักเรียน นักศึกษาผู ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที ่ 30  
เมษายน  ๒๕๖4   ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.nayoktech.ac.th  หรือทางเพจงานประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก หรือทางกลุ่มไลน์ 
   6. ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ  วันที่ 2  พฤษภาคม  2564 
   7. มอบตัวเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 
 

   หมายเหตุ :  กำหนดการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ  และมอบตัวเข้าเป็น
นักเรียน นักศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)  ขอให้นักเรียน นักศึกษาติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  www.nayoktech.ac.th  
หรือทางเพจงานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   หรือทางกลุ่มไลน์  หรือติดต่องานทะเบียน    
โทร. 037-639658 ต่อ 1 หรือครูวิภารัตน์  คูณวัตร  โทร. 081-761-4353 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่    22   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 

(นายวิวรรธน์  วิไลลักษณ์) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

 


