ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ปวส. ทวิภาคี สาขาช่างกลเกษตร
โดยความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ กับ บริษัทสยามคูโบต้าคอเปอเรชั่น จากัด
ประจาปีการศึกษา 2562
..................................................................
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่สาเร็จการศึกษา ชั้น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
หรือกาลังศึกษาอยู่ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ทวิภาคี สาขาช่างกลเกษตร โครงการ My Smart
Future จานวน 10 คน (โควตาภายใน 5 คน)
1. คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครเรียน
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ที่ หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ภาคเรียนสุดท้าย (คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561)
1.2 เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)
1.3 เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา (ปวช.) หรือ 3 ภาคเรียน (ม.6) ไม่ต่ากว่า 2.25
1.4 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ
1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ดีรักการให้บริการและกระตือรือร้น
1.6 ผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จบชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
2. การรับสมัคร
2.1 วันรับสมัคร ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
2.2 สถานที่รับสมัคร งานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ต.บ้านกลาง
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทร (053) 311392
2.2.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ (Online) ที่ www.admission.vec.go.th
2.3 หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
2.3.1 ใบสมัคร (ซื้อได้ที่จุดรับสมัคร ชุดละ 10 บาท)
2.3.2 ค่าสมัครเข้าเรียน 50 บาท
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2.3.3 สาเนาประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ อย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน 1 ฉบับ
2.3.4 สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
2.3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.cmcat.ac.th
4. การคัดเลือกทาการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ข้อเขียนและสัมภาษณ์
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ แผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เวลา 9.00 - 10.30 น สอบข้อเขียน
เวลา 10:30 - 16:00 น. สอบสัมภาษณ์
5. ประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 13 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.cmcat.ac.th
6. การรายงานตัวและมอบตัว
ให้รายงานตัวมอบตัวนักศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. พร้อมชาระเงิน 1500 บาท
และจะคืนให้นักศึกษา เมื่อได้รับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัทสยามคูโบต้าคอเปอเรชั่น จากัด
ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัว พร้อมผู้ปกครอง ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยนาหลักฐานสาหรับใช้ ในการมอบตัวและทาสัญญญา มาด้วยดังนี้
6.1 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา คนละ 3 ฉบับ
6.2 สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร บิดาและมารดา คนละ 3 ฉบับ
6.3 สาเนา ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) พร้อม รบ.ฉบับจริง 1 ฉบับ สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ใช้
รบ.5 ภาคเรียน
6.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารให้ผู้มีชื่อเกี่ยวข้อง ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
7. การจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษาแรก เรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา
ปีการศึกษาที่ 2 เรียนภาคปฏิบัติทรี่ ้านค้าผู้แทนจาหน่ายของบริษัทสยามคูโบต้า
8. สิทธิพิเศษที่เข้าสมัครร่วมโครงการโครงการ My SMART FUTURE โดย สยามคูโบต้า รุ่นที่ 7
9.1 ทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษา (2 ปี)
9.2 ที่พักระหว่างเรียนในสถานศึกษาและฝึกงานที่ร้านค้าผู้แทนจาหน่ายคูโบต้า (2 ปี)
9.3 เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไป-กลับ ภูมิลาเนาและสถานศึกษาตามโปรแกรม
9.4 เบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงานที่ ร้านค้าผู้แทนจาหน่ายคูโบต้า
9.5 เครื่องแบบสาหรับฝึกงานทีร่ ้านค้าผู้แทนจาหน่ายคูโบต้า
/10. สิ่งที่นักเรียน.......

3
9. สิ่งที่นักเรียนจะได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษา
10.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลเกษตร
10.2 ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นนักศึกษาในโครงการ My Smart Future
โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด
10.3 ได้รบั การพิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานในร้านค้าผู้แทนจาหน่ายของบริษัทสยามคูโบต้า
คอร์ปอเรชั่น จากัด ทันทีหลังจบหลักสูตร
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

(นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

การรายงานตัวและมอบตัว
นักศึกษาที่ผา่ นการสอบคัดเลือก
ให้รายงานตัวมอบตัวนักศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. พร้อมชาระเงิน 1500 บาท
ที่ตึกอานวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และจะคืนให้นักศึกษา
เมื่อได้รับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัทสยามคูโบต้าคอเปอเรชั่น จากัด
ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัว พร้อมผู้ปกครอง ณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยนาหลักฐานสาหรับใช้ ในการมอบตัวมาด้วยดังนี้
1 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เรียน บิดาและมารดา คนละ 3 ฉบับ
2 สาเนาบัตรประชาชนของผู้เรียน บิดาและมารดา คนละ 3 ฉบับ
3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง คนละ 3 ฉบับ (กรณีบิดามารดาไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
4 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง คนละ 3 ฉบับ (กรณีบิดามารดาไม่ได้เป็นผู้ปกครอง)
5 สาเนา ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) พร้อม รบ.ฉบับจริง 1 ฉบับ
6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารให้ผู้มีชื่อเกี่ยวข้อง ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
หมายเหตุ นักศึกษาที่มอบตัวจะต้องมีผู้ปกครองทุกคน
เพราะต้องทาสัญญากับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด หากไม่มีจะไม่รับรายงานตัวและถือว่าสละสิทธิ์
วิทยาลัยจะเรียกรายชื่อที่สารองไว้มารายงานตัว

