ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
----------------------------------ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นสมควรให้มีการรับนักศึกษาต่อระดับ
ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร 2 ปี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น การอาชี วศึ ก ษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุ ณ สมบั ติ แ ละพื้ น ฐานความรู้ ข องผู้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.1 คุณสมบัติทั่วไปและพื้นฐานความรู้
1.1.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
1.1.2 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1.1.3 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1.1.4 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
1.2.1 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้
1.2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย และมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
1.2.3 มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
1.2.4 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. การรับใบสมัคร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://www.nevia.ac.th หรื อ ติ ด ต่ อ รั บ ใบสมั ค รและระเบี ย บการได้ ที่ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 235 หมู่ 4 ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170
โทร 0-4350-1869 หรือติดต่อรับได้ที่วิทยาลัยที่เปิดสอนแต่ละหลักสูตร ดังนี้
2.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
2.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
2.4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
2.5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
2.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
2.7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
2.8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
2.9 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
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2.10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
2.11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(ต่อเนื่อง)
2.12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
โดยข้อมูลการติดต่อแต่ละวิทยาลัยดังเอกสารแนบท้าย
3. กาหนดการรับสมัคร การทดสอบ และการรายงานตัว
กิจกรรม
วัน / เดือน / ปี
รับสมัคร ณ วิทยาลัยที่เปิดสอน วันพุธที่ 4 ม.ค. 2560 ถึง
วันเสาร์ที่ 28 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทาง วันอังคารที่ 2 พ.ค. 2560
เว็บไซต์
ทดสอบข้อเขียน / สัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
วันอังคารที่ 9 พ.ค. 2560
ทดสอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
รับรายงานตัว และขึ้นทะเบียน วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560 ถึง
นักศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2560
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. 2560

หมายเหตุ
รับสมัครในวันและเวลาราชการ
เว้นวันหยุด / นักขัตฤกษ์
ณ วิทยาลัยที่รับสมัคร
ณ วิทยาลัยที่รับสมัคร
ณ วิทยาลัยที่รับสมัคร
ณ วิทยาลัยที่รับสมัคร
กาหนดภายหลัง
ณ วิทยาลัยที่รับสมัคร

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ผู้ที่สมัครเข้าศึกษา จะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐาน ด้วยวิธีการประเมิน
ดังนี้
4.1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4.2 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา
โดยวันและเวลาประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐาน ดังตารางกาหนดการรับสมัคร การทดสอบ
และการรายงานตัว
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัครตามแบบของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กรอก
ข้อความสมบูรณ์และถูกต้อง
5.2 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน
2 รูป
5.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
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6. รับรายงานตัว มอบตัวนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน ณ วิทยาลัยที่เปิดสอน
เอกสารการรายงานตัว ประกอบด้วย
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตรฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนา จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ

1. หลักฐานในการมอบตัว สาเนาเอกสารมาให้ครบทุกฉบับโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หากไม่รายงานตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่กาหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุจาเป็นและได้รับการอนุมัติจากสถาบันฯ
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕59

(นายพรณรงค์ วรศิลป์)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
กลุ่มเรียน
เทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคปกติ
(ต่อเนื่อง)

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ที่ตั้ง : 176 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 0-4328-9472
โทรสาร : 0-4328-9472
เว็บไซต์ : http://www.kkcat.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ (ต่อเนื่อง)

กลุ่มเรียน
ภาคปกติ

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ที่ตั้ง : 115 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-1160 , 0-4481-1958
โทรสาร : 0-4481-1583
เว็บไซต์ : http://www.ccat.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
กลุ่มเรียน
เทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคปกติ
(ต่อเนื่อง)

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ที่ตั้ง : 146 ม.3 ถ.สุดบรรทัด ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ : 0-4432-5495 , 0-4432-5274 , 098-171-7939
โทรสาร : เว็บไซต์ : http://www.kasetkorat.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ (ต่อเนื่อง)

กลุ่มเรียน
ภาคปกติ

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ที่ตั้ง : 146 ม.3 ถ.สุดบรรทัด ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทรศัพท์ : 0-4432-5495 , 0-4432-5274 , 098-171-7939
โทรสาร : เว็บไซต์ : http://www.kasetkorat.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
กลุ่มเรียน
เทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคปกติ
(ต่อเนื่อง)

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ที่ตั้ง : 147 ม.17 ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4374-6284
โทรสาร : 0-4374-6285
เว็บไซต์ : http://www.mcat.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ (ต่อเนื่อง)

กลุ่มเรียน
ภาคปกติ

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ที่ตั้ง : 147 ม.17 ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4374-6284
โทรสาร : 0-4374-6285
เว็บไซต์ : http://www.mcat.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ (ต่อเนื่อง)

กลุ่มเรียน
ภาคปกติ

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ที่ตั้ง : 173 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
โทรศัพท์ : 0-4573-8016
โทรสาร : 0-4573-8017
เว็บไซต์ : http://www.kasetyaso.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
กลุ่มเรียน
เทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคปกติ
(ต่อเนื่อง)

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ที่ตั้ง : 235 ม.4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 0-4356-9117
โทรสาร : 0-4356-9118
เว็บไซต์ : http://www.rcat.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ (ต่อเนื่อง)

กลุ่มเรียน
ภาคปกติ

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ที่ตั้ง : 235 ม.4 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 0-4356-9117
โทรสาร : 0-4356-9118
เว็บไซต์ : http://www.rcat.ac.th

13
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ (ต่อเนื่อง)

กลุ่มเรียน
ภาคปกติ

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ที่ตั้ง : 91 ม.8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-2934
โทรสาร : 0-4561-3438
เว็บไซต์ : http://www.sskcat.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(ต่อเนื่อง)

กลุ่มเรียน
ภาคปกติ

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ที่ตั้ง : 230 ม.11 บ้านดงเจริญ ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4226-6103-4
โทรสาร : 0-4226-6104
เว็บไซต์ : http://www.udcat.ac.th
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ (ต่อเนื่อง)

กลุ่มเรียน
ภาคปกติ

จานวนรับ
คุณสมบัติ
20 คน
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครู
เทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
4. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลติดต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ที่ตั้ง : 117 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4534-4293
โทรสาร : 0-4534-4292
Website : http://www.uboncat.ac.th

16
ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

ใบสมัครเลขที่ ............................................
สมัครวันที่ .................................................
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี......................................................... ปีการศึกษา 2560

1. ชื่อ- สกุล (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................... เลขประจาตัวผู้สมัคร 
2. สมัครเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยี................................................................................................ (ต่อเนื่อง)
3. สาเร็จการศึกษาจาก........................................................................ สาขาวิชา......................................................
อาเภอ............................................. จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์......................................
โทรศัพท์................................................ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม.................................
4. สถานที่ทางาน............................................................................. เบอร์โทรศัพท์สถานที่ทางาน.............................
5. สถานที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่.............. หมู่ที่............ หมู่บ้าน................................. ถนน..............................
ตาบล................................ อาเภอ............................... จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์..................................... โทรศัพท์มือถือ..................................... E-Mail…………………………………………..
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัคร
(..............................................................)
เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
 ระเบียนแสดงผลการเรียน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
 อื่นๆ........................................................................

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..................................................
(..................................................)
เจ้าหน้าที่การเงิน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ฉีกตามรอยปะ
ใบสมัครเลขที่................................................
บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี........................................ ประจาปีการศึกษา 2560
สมัครระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี............................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

ชื่อ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)................................................................. เลขประจาตัวผู้สมัคร 
ลงชื่อ....................................................
(.....................................................)
เจ้าหน้าที่รับสมัคร

ลงชื่อ......................................................
(.....................................................)
ผู้สมัคร
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สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใบรายงานตัวเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่................ ปีการศึกษา.................................
วิทยาลัย................................................................................................. รหัสนักศึกษา...............................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.................................................. ออกให้ ณ อาเภอ...................... วันที่.......................
สาขาวิชา.................................................................................... หลักสูตร................ปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)...................................................... นามสกุล..........................................(เขียนตัวบรรจง)
ชื่อภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Miss.)……………………………………… นามสกุลภาษาอังกฤษ........................................
เกิดวันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ........... เพศ ชาย หญิง เชื้อชาติ......... สัญชาติ........... ศาสนา............
ภูมิลาเนา.................................................................... กรุ๊ปเลือด............. ส่วนสูง...............ซม. น้าหนัก..............ซม.
ความถนัด/ความสนใจพิเศษ.......................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
ปวส. สาขาวิชา........................................................... จากสถานศึกษา......................................................
ปทส. สาขาวิชา.......................................................... จากสถานศึกษา......................................................
ปวท. สาขาวิชา........................................................... จากสถานศึกษา......................................................
สาเร็จการศึกษาปี พ.ศ. ......... เกรดเฉลี่ยสะสม......... สถานที่ทางาน................................... โทร..............................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่......... หมู่ที่......... ตรอก/ซอย............................................... ถนน................................................
ตาบล/เขต................................... จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์..................... โทร..........................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.......... หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย..................................... ถนน.........................................
ตาบล/เขต................................... จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์..................... โทร..........................
สถานภาพสมรสของบิดามารดา อยู่ด้วยกันบิดาถึงแก่กรรมมารดาถึงแก่กรรมแยกกันอยู่หย่าร้าง
บิดาชื่อ.................................................... นามสกุล................................................ อาชีพ..........................................
มารดาชื่อ................................................ นามสกุล................................................ อาชีพ..........................................
ผู้ปกครองชื่อ........................................... นามสกุล................................................ อาชีพ..........................................
วัน/เดือน/ปี เกิดบิดา...................... วัน/เดือน/ปี เกิดมารดา.................. วัน/เดือน/ปี เกิดผู้ปกครอง........................
รายได้บิดาต่อปี....................... บาท รายได้มารดาต่อปี...................... บาท รายได้ผู้ปกครองต่อปี.................... บาท
จานวนพี่น้องทั้งหมด.................คน พี่...............คน น้อง...............คน จานวนพีน่ ้องที่กาลังศึกษา.....................คน
ภรรยา/สามี (ถ้ามี) ชื่อ.................................. นามสกุล....................................... อาชีพ.............................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ระหว่างปิดภาคเรียน...............................................................................................................
ผู้ที่สถาบัน/วิทยาลัย สามารถติดต่อได้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน.................................. มีความสัมพันธ์เป็น.......................
สถานที่ติดต่อ.................................................................................................................... โทร...................................
นักศึกษาเคยกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม่  เคย  ไม่เคย
นักศึกษาประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือไม่  ประสงค์  ไม่ประสงค์
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส่วนใหญ่ได้มาจาก................. ท่านรับทราบข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาจากที่ใด................
ลงชื่อ....................................................... นักศึกษา
(…………….…………………………………)
(เขียนตัวบรรจง)

