-๑-

รอบโควตา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา)
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุ รี เปิ ดรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ในสาขาวิชาต่างๆดังนี้
1. กาหนดวันเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565
2. ประเภทวิชาและจานวนนักเรียน นักศึกษา ที่เปิดรับนักเรียน นักศึกษา
จานวนที่รับ
ประเภทวิชา
(โควตา)
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
- สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขางานผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
- สาขางานซ่อมบารุง

จานวนที่รับ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า

72
12
12

2.50
2.50
2.50

48
12

2.50
2.50

24

2.50

72

2.50

36

2.25

36

2.50

18

2.25

-๒ประเภทวิชา
สาขาวิชาโยธา
- สาขางานโยธา
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาโลจิสต์ติกส์
- สาขางานการจัดการโลจิสต์ติกส์
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนที่รับ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า

54

2.50

18

2.50

18

2.50

24

2.25

18

2.50

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (พื้นฐานความรู้เดิม ม.6)
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขางานเครื่องมือกล
- สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
- สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขางานเครื่องมือกล (พื้นฐานความรู้เดิม ม.6)
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ (พื้น
ฐานความรู้เดิม ม.6)
สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง (พื้นฐานความรู้เดิม ม.6)

จานวนที่รับ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า

18
36
36

2.0
2.0
2.0

12
12
12
18
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2.0
2.0

9
9

2.0
2.0

48
12
48

2.0
2.0
2.0

-๓จานวนที่รับ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า

18
9

2.0
2.0

24
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24
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18

2.0

9
9
จานวนที่รับ

2.0
2.0
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า

24
24
48
24

2.0
2.0
2.0
2.0

9
9

2.0
2.0

จานวนที่รับ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า

12

2.50

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส์

12

2.50

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

12

2.50

ประเภทวิชา
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอุตสาหกรรม
- สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอุตสาหกรรม(พื้นฐานความรู้ ม.6)
สาขาวิชาโยธา
- สาขางานโยธา
- สาขางานโยธา (พื้นฐานความรู้เดิม ม.6)
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทวิภาคี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (พื้นฐานความรู้เดิม ม.6)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (พื้นฐานความรู้เดิม ม.6)
- สาขางานการจัดการคลังสินค้า (พื้นฐานความรู้เดิม ม.6)
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
- สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (พืน้ ฐานความรูเ้ ดิม ม.6)
3. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ทล.บ.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
- สาขางานเทคโนโลยียานยนต์

-๔3. คุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา กรณีพิเศษ (โควตา)
ระดับ ปวช.
1) นั กเรีย นที่ ก าลั งศึก ษาอยู่ ในสถานศึก ษา ในชั้ น มั ธ ยมศึ กษาตอนต้น (ม.3) หรือ เที ย บเท่ า ซึ่ งจะส าเร็จ การศึ กษา
ในปีการศึกษา 2564
2) มีสาเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
3) นักเรียนสมัครโควตา มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
7. สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
8. สาขาวิชาโยธา
9. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
10. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
11. สาขาวิชาโลจิสติกส์
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
2.50
2.50
2.25
2.50
2.25
2.50
2.25
2.50
2.25
2.50
2.25
2.50

4) มีความประพฤติเรียบร้อย เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
คาสั่งของวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมที่จะเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร
6) ถ้ามีความสามารถพิเศษ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7) กรณีการรับสมัครไม่เป็นไปตามแผนการสมัครที่กาหนด วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียน
การสอนในสาขานั้น แต่จะให้ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนในสาขาอื่นที่เปิดการเรียนการสอน

-๕ระดับ ปวส.
1) นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.3) หรือชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564
2) มีสาเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
3) นักเรียนสมัครโควตา มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
7. สาขาวิชาโยธา
8. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

4) มีความประพฤติเรียบร้อย เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งของวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมที่จะเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร
6) ถ้ามีความสามารถพิเศษ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7) กรณีการรับสมัครไม่เป็นไปตามแผนการสมัครที่กาหนด วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการ
เรียนการสอนในสาขานั้น แต่จะให้ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนในสาขาอื่นที่เปิดการเรียนการสอน
8) สาหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันที่ทาสัญญาฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ และมี
ความ ตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

-๖ระดับ ปริญญาตรี
1) นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะ
สาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564
2) มีสาเนาใบแสดงผลการเรียน 3 ภาคเรียน
3) นักเรียนสมัครโควตา มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (3 ภาคเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
2.50
2.50
2.50

4) มีความประพฤติเรียบร้อย เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งของวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมที่จะเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร
6) ถ้ามีความสามารถพิเศษ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7) ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย
8) หนังสือรับรองการทางานจากสถานประกอบการ (กรณีทางานอยู่)
9) กรณีการรับสมัครไม่เป็นไปตามแผนการสมัครที่กาหนด วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการ
เรียนการสอนในสาขานั้น แต่จะให้ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนในสาขาอื่นที่เปิดการเรียนการสอน

-๗4. พื้นความรู้เดิมแต่ละสาขางานมีดังนี้
ระดับ ปวส. พื้นความรู้เดิม ปวช. ตรงตามสาขาที่สมัคร
สาขางานที่สมัคร
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี)
------------------------------------------------------------------------3. สาขางานเครื่องมือกล
4. สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
5. สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)
------------------------------------------------------------------------6. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
------------------------------------------------------------------------7. สาขางานไฟฟ้ากาลัง
8. สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
------------------------------------------------------------------------9. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
10. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
------------------------------------------------------------------------11. สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

-----------------------------------------------------------------------12. สาขางานโยธา

พื้นความรู้เดิม
ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
-สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
- สาขาวิชาช่างต่อเรือ
- สาขาวิชาโทรคมนาคม
- สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
- สาขาวิชาช่างปิโตเคมี
- สาขาวิชาช่างพิมพ์ หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

-๘สาขางานทีส่ มัคร
13. สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอุตสาหกรรม

---------------------------------------------------------------------14. สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

------------------------------------------------------------------------15. สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
----------------------------------------------------------------------16. สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
17. สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

พื้นความรู้เดิม
ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
- สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
- สาขาวิชาช่างต่อเรือ หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวช. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
- สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวช. ในประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวช. ในประเภทวิชาพาณิชยการ หรือเทียบเท่า

ระดับ ปริญญาตรี. สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(ทล.บ.)
สาขางานที่สมัคร
1. สาขางานเทคโนโลยียานยนต์
------------------------------------------------------------------------2. สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
------------------------------------------------------------------------3. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นความรู้เดิม
ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยการ หรือเทียบเท่า
- สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือเทียบเท่า
--------------------------------------------------------------ปวส. ในประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : กรณี ที่ นั ก ศึ ก สมั ค รเรี ย นโดยมี พื้ น ฐานไม่ ต รงคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานเดิ ม หรื อ คุ ณ สมบั ติ ไม่ ค รบตามประกาศ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุ รี ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดชื่อออกจากระบบการเป็นนักเรียนของวิทยาลัยโดยที่นักเรียนไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใด ๆ

-๙5. กาหนดและขั้นตอนการสมัครเรียนรอบพิเศษ (โควตา)
5.1 วิธีการสมัคร (รอบโควตา)
1) นักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://www.stc.ac.th/stc/ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
(เริ่มรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565)
2) นักเรียน นักศึกษา สามารถสมัครเรียนได้ 1 สาขางาน
3) นักเรียน นักศึกษา พิมพ์ใบสมัครจากระบบออนไลน์ และนามายื่นที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
(เริ่มยื่นเอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565)
5.2 หลักฐานที่ใช้ในการยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบออนไลน์ (พร้อมทั้งติดรูปถ่าย)
2) สาเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5.3 หลักเกณฑ์การสมัครเข้าศึกษาต่อ
1) ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก ระดับ ปวส. จานวน 50 บาท
2) ค่าสมัคร ระดับ ปวช. ไม่ต้องชาระค่าสมัคร
3) ค่าสมัคร ระดับ ปวส. จานวน 100 บาท
4) ค่าระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี 100 บาท
5) ค่าสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี 200 บาท
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ทาง http://www.stc.ac.th/stc/ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
7. การสอบคัดเลือกรอบ โควตา
7.1 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1) บัตรประจาตัวประชาชน
2) บัตรประจาตัวผู้สมัคร
3) สาเนาใบแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
4) แฟ้มสะสมผลงาน หรือเกียรติบัตร (ถ้ามี)
5) กรณีนักศึกษาปริญญาตรีต้องมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ
8. ประกาศผลสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ทาง http://www.stc.ac.th/stc/ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
9. ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนเรียน
นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2565
ทาง http://www.stc.ac.th/stc/ และนาบัตรลงทะเบียนเรียน ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)
ทุกสาขา หรือ ชำระเงินผ่ำนช่องทำงออนไลน Krungthai NEXT เท่ำนั้น
10. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผู้ยืนยันสิทธิ์)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผู้ยืนยันสิทธิ์ ชาระเงินผ่านธนาคาร) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565
ทาง http://www.stc.ac.th/stc/ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

-๑๐11. การมอบตัวเข้าศึกษาต่อ
มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 4 – 8 เมษายน 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stc.ac.th/stc/ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ที่ กาหนดการ (รอบโควตา)
1 วันที่ 4 เมษายน 2565
(เวลา 8.00 น. ที่โดม 70 ปี)
2 วันที่ 5 เมษายน 2565
(เวลา 8.00 น. ที่โดม 70 ปี)
3 วันที่ 6 เมษายน 2565
(เวลา 8.00 น. ที่โดม 70 ปี)
4 วันที่ 7 เมษายน 2565
(เวลา 8.00 น. ที่โดม 70 ปี)

รายละเอียดการมอบตัวโควตา
- มอบตัวและลงทะเบียน แผนกวิชาช่างยนต์
ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 และ ทลบ.1 (ทุกสาขางาน ของแผนกวิชาช่างยนต์)
- มอบตัวและลงทะเบียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 (ทุกสาขางาน ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า)
- มอบตัวและลงทะเบียน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ,ช่างเชือ่ มฯ ,ช่างซ่อมบารุงฯ
ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 (ทุกสาขางาน ของแผนกวิชาฯ)
- มอบตัวและลงทะเบียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเมคคาทรอนิกส์
ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 (ทุกสาขางาน ของแผนกวิชาฯ )
5 วันที่ 8 เมษายน 2565
- มอบตัวและลงทะเบียน แผนกวิชาก่อสร้าง-โยธา และแผนกวิชาโลจิสติกส์
(เวลา 8.00 น. ที่โดม 70 ปี) ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 (ทุกสาขางาน ของแผนกวิชาฯ)
หมายเหตุ กาหนดการตามประกาศนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งติดตามได้จากประกาศเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

งานทะเบียน
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

