
 
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
เรื่อง  การรบัสมัครคดัเลือกนักเรียนนกัศึกษา เพื่อเข้าศกึษาต่อ ประเภทคดัสรร 

ประจําปกีารศกึษา ๒๕60 
--------------------------------------------------------- 

 
ด้วยปีการศึกษา ๒๕60 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กําหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา 

เพ่ือเข้าศึกษาต่อ ประเภทคัดสรร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับสมัครนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา หรือ
กําลังศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) รับสมัครนักเรียนนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีสุดท้าย หรือระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายปีที่ ๖ (ม.6) เข้าศึกษาต่อ โดยมีหลักเกณฑ์ รายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร การสมัคร 
การประกาศผลการสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 
๑. ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และจํานวนรบั 
 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) 
 

ประเภทวิชา ลําดับ 
สาขาวิชา 

สาขาวิชา ลําดับ 
สาขางาน 

สาขางาน 
จํานวนรับ 
(คัดสรร) 

อุตสาหกรรม 
๑ 

ช่างยนต์ 1 ยานยนต์ 72 คน 

อุตสาหกรรม ช่างยนต์ 2 จักรยานยนต์ 
และเคร่ืองยนต์เล็ก 16 คน 

อุตสาหกรรม 2 ช่างกลโรงงาน 3 เคร่ืองมือกล 32 คน 
อุตสาหกรรม 3 ช่างเชื่อมโลหะ 4 ผลิตภัณฑ์ 56 คน 
อุตสาหกรรม 4 ช่างไฟฟ้ากําลัง 5 ไฟฟ้ากําลัง 88 คน 
อุตสาหกรรม 5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6 อิเล็กทรอนิกส์ 32 คน 
อุตสาหกรรม 6 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 16 คน 
อุตสาหกรรม 7 เมคคาทรอนิกส์ 8 เมคคาทรอนิกส์ 16 คน 
อุตสาหกรรม 8 ช่างก่อสร้าง 9 ก่อสร้าง 88 คน 
อุตสาหกรรม 9 สถาปัตยกรรม 10 สถาปัตยกรรม 56 คน 
อุตสาหกรรม 10 ช่างซ่อมบํารุง 11 ซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม 10 คน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 11 เทคโนโลยี

สารสนเทศ 12 เทคโนโลยีสารสนเทศ 44 คน 

    รวมจํานวนทัง้หมด 526 คน 
 

/ ๒. คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะ ….. 
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๒. คุณสมบตัผิู้สมัครเฉพาะของผูส้มัคร ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) 

๒.๑ สําเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 (ม.๓) หรือเทียบเท่า หรือ 
2.2 กําลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 (ม.๓) และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2559 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) หากไม่สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2559 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.3 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดทุกประเภท

มาก่อน 
2.5 มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
๒.6 มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 

  
๓. ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และจํานวนรบั 
 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ (กลุ่ม สายตรง และ กลุ่ม ม.6) 
 

ประเภทวิชา ลําดับ 
สาขาวิชา 

สาขาวิชา ลําดับ 
สาขางาน 

สาขางาน จํานวนรับ 

อุตสาหกรรม 
1 

เทคนิคเครื่องกล 1 เทคนิคยานยนต์ (สายตรง) 32 คน 
อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล 2 เทคนิคยานยนต์ (ม.๖) 32 คน 
อุตสาหกรรม 2 เทคนิคการผลิต 3 เครื่องมือกล 16 คน 
อุตสาหกรรม 

3 
เทคนิคโลหะ 4 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (สายตรง) 16 คน 

อุตสาหกรรม เทคนิคโลหะ 5 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ม.๖) 32 คน 
อุตสาหกรรม 

4 
ไฟฟ้า 6 ไฟฟ้ากาํลงั  (สายตรง) 48 คน 

อุตสาหกรรม ไฟฟ้า 7 ไฟฟ้ากาํลงั  (ม.6) 32 คน 
อุตสาหกรรม 5 อิเล็กทรอนิกส ์ 8 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 12 คน 
อุตสาหกรรม 6 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 16 คน 
อุตสาหกรรม 

7 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 10 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (สายตรง) 16 คน 

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 11 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (ม.6) 32 คน 
อุตสาหกรรม 8 ช่างก่อสร้าง 12 ก่อสรา้ง 48 คน 
อุตสาหกรรม 9 เทคนิคสถาปัตยกรรม 13 เทคนิคสถาปัตยกรรม 16 คน 
อุตสาหกรรม 10 เทคนิคอุตสาหกรรม 14 ติดตั้งและบํารุงรกัษา 10 คน 
อุตสาหกรรม 

11 
เทคนิคกายอุปกรณ์ 15 กายอุปกรณ์ (สายตรง) 15 คน 

อุตสาหกรรม เทคนิคกายอุปกรณ์ 16 กายอุปกรณ์ (ม.6) 15 คน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 12 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 เทคโนโลยีสารสนเทศ (สายตรง) 22 คน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 22 คน 

รวมจํานวนทั้งหมด 432 คน 
 

/ ๔. คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะ ….. 
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๔. คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะของผู้สมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ (สายตรง, ม.6) 
 ๔.๑ คณุสมบตัิของผูส้มัคร ระดบั ปวส. ระบบปกติ (กลุม่สายตรง) 
  4.1.1 สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตรงตามที่กําหนด หรือเทียบเท่า หรือ 
  4.1.2 กําลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตรงตามที่กําหนด และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) หากไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2559 จะไม่มีสิทธิ
เป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  4.1.3 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  4.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
ทุกประเภทมาก่อน 
  4.1.5 มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  4.1.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
 
 ๔.๒ คุณสมบัติของผู้ ระดับ ปวส. ระบบปกติ (กลุ่ม ม.6) 
  4.2.1 สําเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ 
  4.2.2 สําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ 
  4.2.3 กําลังศึกษาอยู่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (ม.6) และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2559 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) หากไม่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2559 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ
วิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือ 
  4.2.4 กําลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน 
และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560) หากไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2559 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียนนักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  4.2.5 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  4.2.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดทุกประเภท
มาก่อน 
  4.2.7 มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  4.๒.8 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
 
 
 
 
 

 
/ 5. ประเภทวิชา สาขาวิชา ….. 
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5. ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และจํานวนรบั 
 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (กลุ่มสายตรง และ กลุ่ม ม.6) 
 

ประเภทวิชา ลําดับ 
สาขาวิชา 

สาขาวิชา ลําดับ 
สาขางาน 

สาขางาน จํานวนรับ 

อุตสาหกรรม 1 เทคนิคเคร่ืองกล 1 เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี 80 คน 
อุตสาหกรรม 2 เทคนิคการผลิต 2 เคร่ืองมือกล ทวิภาคี 40 คน 
อุตสาหกรรม 

3 
ไฟฟ้า 3 ไฟฟ้ากําลัง ทวิภาคี (สายตรง) 20 คน 

อุตสาหกรรม ไฟฟ้า 4 ไฟฟ้ากําลัง ทวิภาคี (ม.6) 20 คน 
อุตสาหกรรม 

4 
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 5 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทวิภาคี (สายตรง) 28 คน 

อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 6 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทวิภาคี (ม.6) 28 คน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ ทวิภาคี (สายตรง) 28 คน 

รวมจํานวนทั้งหมด 244 คน 
 
6. คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะของผู้สมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (สายตรง, ม.6) 
 6.๑ คณุสมบตัิของผูส้มัคร ระดบั ปวส. ระบบทวิภาคี (กลุ่มสายตรง) 
  6.1.1 สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตรงตามที่กําหนด หรือเทียบเท่า หรือ 
  6.1.2 กําลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
ตรงตามที่กําหนด และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) หากไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2559 จะไม่มีสิทธิ
เป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  6.1.3 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  6.1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดทุกประเภท
มาก่อน 
  6.1.5 มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  6.1.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
  6.1.7 สามารถฝึกอาชีพในสถานประกอบการได้ (ทวิภาคี) 
  6.1.8 มีใจรักในงานด้านบริการวิชาชีพที่จะเข้ารับการฝึก (ทวิภาคี) 
  6.1.9 ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการ และสถานศึกษา 
 

 6.๒ คณุสมบตัิของผูส้มัคร ระดบั ปวส. ระบบทวิภาคี  (กลุ่ม ม.6) 
  6.2.1 สําเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ 
  6.2.2 สําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน หรือ 
  6.2.3 กําลังศึกษาอยู่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 (ม.6) และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2559 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) หากไม่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2559 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ
วิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือ 
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  6.2.4 กําลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชาอ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน 
และต้องสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 (อนุมัติการจบ ต้องจบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560) หากไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2559 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียนนักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  6.2.5 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
  6.2.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดทุก
ประเภทมาก่อน 
  6.2.7 มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  6.๒.8 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 
  6.2.9 สามารถฝึกอาชีพในสถานประกอบการได้ (ทวิภาคี) 
  6.2.10 มีใจรักในงานด้านบริการวิชาชีพที่จะเข้ารับการฝึก (ทวิภาคี) 
  6.2.11 ยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการและสถานศึกษา 
 
7. กําหนดการรบัสมัครนักเรียนนกัศึกษา รอบคดัสรร ประจําปกีารศกึษา 2560 
 7.1 จําหน่ายใบสมัคร ต้ังแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. / หยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 7.2 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เฉพาะระดับ ปวส. ระบบปกติ (กลุ่มสายตรง, ม.6 เท่าน้ัน) ต้ังแต่วันที่ 
13 - 17 มีนาคม 2560 ได้ที่เว็บไซต์ http://entrance60.cmtc.ac.th และผู้สมัครต้องชําระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 เท่าน้ัน 
 7.3 รับสมัครด้วยตนเอง ทุกระดับช้ัน ระดับ ปวช. / ปวส.ระบบปกติ (กลุ่มสายตรง, ม.6) / ปวส.ระบบทวิภาคี 
(กลุ่มสายตรง, ม.6) ต้ังแต่วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เวลา 08.30 - 16.00 น. 
 7.4 ผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 สาขางาน 
 7.5 ผู้สมัคร ต้องตรวจสอบความถูกต้องของสาขาวิชา และสาขางาน ที่เลือกให้ตรงกับระเบียบการรับสมัคร 
เพ่ือไม่ให้เสียผลประโยชน์ 
 
8. หลกัฐานการสมัคร 
 8.1 ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่าย 
 8.2 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (จะต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน) และผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัคร
ให้เรียบร้อยก่อนย่ืนใบสมัคร จํานวน 2 รูป 
 8.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน เช่น รบ.1, ปพ.1 หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษา ที่ระบุ
เกรดเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) จํานวน 1 ฉบับ 
 8.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ 
 8.5 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ 
 8.6 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล, เอกสารการข้ึนทะเบียนบุคคลต่างด้าว เป็นต้น 
จํานวน ๑ ฉบับ 
 

*** ให้ผูส้มัครลงชื่อรบัรองว่าเปน็สาํเนาถูกต้องในเอกสารทกุฉบบั *** 
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9. การพิจารณาผลการตดัสิน 
 9.1 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นสิทธ์ิขาดของวิทยาลัยฯ 
 9.2 กรณีนักเรียนนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก หากขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด วิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ
การเข้าศึกษาทันที แม้จะผ่านระบบการคัดเลือกทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว 
 9.๓ นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ จะต้องทําการรายงานตัวตามวัน เวลา 
ที่กําหนดท้ายประกาศ หากไม่มาถือว่า นักเรียนนักศึกษา สละสิทธ์ิจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ มิได้ 
 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 (นายไพบูลย์   วงศ์ย้ิมย่อง) 
 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 


