ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๘ ประกอบกับความในมาตรา ๑๘(๓) ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา การรับสมั ครและการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน ๗๕ คน ดังนี้
ลาดับที่
สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑.
โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ อาเภอบ้านหลวง
๒.
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อาเภอบ่อเกลือ
๓.
วัดบุญยืน อาเภอเวียงสา
รวม

จานวนที่รับ (คน)
๒๕
๒๕
๒๕
๗๕

๒. คุณสมบัติทั่วไปและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒.๒ มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย เท้าช้างใน
ระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๓ มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย เป็ น ผู้ เ สื่ อ มใสในศาสนาและสนั บ สนุ น การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคย
มีประวัติความประพฤติ เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nancc.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อ ๔ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภาคเช้าเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ า ยเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า น ผู้ ส มั ค รต้ อ งช าระเงิ น
ค่าธรรมเนียม จานวน ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) และเมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี
/๓. วัน เวลา ....

-๒๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อมูล พร้อมติดรูป ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๔.๒ สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา โดยจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนวันปิดรับสมัคร (ใบ รบ. ม. ๖, ปวช. หรือเทียบเท่า) จานวน ๒ ชุด
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ชุด
๔.๕ เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลไม่เป็นความจริง จะทาให้การสมัครเป็นโมฆะ และไม่สามารถสมัครในครั้งต่อไป
หลักฐานประกอบการสมัครจะต้องลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น
๕. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
๕.๑ รายงานตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (ลงทะเบียนปรับพื้นฐานผู้เรียน) ในวันจันทร์ที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๓ และปรับพื้นฐานผู้เรียน (ตามกาหนดการในวันรายงานตัว)
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน
ประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕.๓ รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ในศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้แต่ละศูนย์ของ
วิทยาลัยชุมชนน่าน (หากไม่มารายงานตัวตามวันที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

ใบสมัครนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน
ปีที่เข้าศึกษา............................. ภาคเรียนที่ ................................. ห้องเรียน................................................................................................
สาขาวิชา.........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๑ ประวัตินักศึกษา
๑. ชื่อ-สกุล ...................................................................................................................................................................................
๒. เลขที่บัตรประชาชน .................................................................................................................................................................
๓. วัน/เดือน/ปีเกิด ..................................................อายุ ............... ปี น้าหนัก ..............กิโลกรัม ส่วนสูง ..................เซนติเมตร
เชือชาติ.............................. สัญชาติ......................................... ศาสนา........................................กรุ๊ปเลือด............................
โรคประจ้าตัว ...........................................................................................................................................................................
ความบกพร่องทางร่างกาย (ถ้ามี) ............................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ  ด้านภาษาต่างประเทศ
 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 ด้านกิจกรรมนันทนาการ
 ด้านศิลปะ
 ด้านกีฬา
 ด้านนาฏศิลปะ/ดนตรีขับร้อง
 อื่น ๆ .............................................................................................................................................................
๔. สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่าร้าง
 หม้าย

๕. จ้านวนพี่น้อง ..................... คน ประกอบอาชีพแล้ว ......................... คน ก้าลังศึกษาอยู่ ...................... คน
๖. อาชีพปัจจุบัน ............................................................................................................................................................................
๗. สถานทีท่ ้างานชื่อ .................................................................................. เลขที่ .............................. หมู่ที่ .................................
ต้าบล.................................................... อ้าเภอ ................................................... จังหวัด .........................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................. หมายเลขโทรศัพท์ ............................................รายได้ต่อเดือน ...........................................
๘. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ................... หมู่ที่ ................. ต้าบล............................................ อ้าเภอ ...................................
จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์ .................................หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................
๙. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ ................... หมู่ที่ ................. ต้าบล........................................... อ้าเภอ ................................................
จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์ ......................................หมายเลขโทรศัพท์ ...................................................
๑๐. ชื่อ-สกุล บิดา .............................................................................................  มีชีวิตอยู่
 ถึงแก่กรรม
ที่อยู่บิดา เลขที่ ................... หมู่ที่ ................. ต้าบล............................................ อ้าเภอ ..........................................................
จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย์ ................................หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................
อาชีพ  รับราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย, ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ/รับจ้าง
 เกษตร,ประมง
 พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ  พนักงานหน่วยงานเอกชน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน  ไม่มีเงินได้
รายได้ต่อปี  ไม่มีรายได้
 น้อยกว่า/เท่ากับ ๘๐,๐๐๐ บาท/ปี  ๘๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
 ๑๐๐,๐๐๑ - ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี  ๑๒๐,๐๐๑ - ๑๓๐,๐๐๐ บาท/ปี  ๑๓๐,๐๐๑ - ๑๔๙,๙๙๙ บาท/ปี
๑๑. ชื่อ-สกุล มารดา ........................................................................................  มีชีวิตอยู่
 ถึงแก่กรรม

ที่อยู่ มารดา เลขที่ ................... หมู่ที่ ................. ต้าบล............................................ อ้าเภอ .....................................................
จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์ ..........................................เบอร์โทรศัพท์ ......................................................
อาชีพ  รับราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย, ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระ/รับจ้าง
 เกษตร,ประมง
 พนักงานราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ  พนักงานหน่วยงานเอกชน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน  ไม่มีเงินได้
รายได้ต่อปี  ไม่มีรายได้
 น้อยกว่า/เท่ากับ ๘๐,๐๐๐ บาท/ปี  ๘๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
 ๑๐๐,๐๐๑ - ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ปี  ๑๒๐,๐๐๑ - ๑๓๐,๐๐๐ บาท/ปี  ๑๓๐,๐๐๑ - ๑๔๙,๙๙๙ บาท/ปี

-๒๑๒. สถานภาพ บิดา-มารดา

 อยู่ด้วยกัน หมายถึง บิดา-มารดาไม่ได้หย่าร้างแล้วอยู่ด้วยกัน

 หย่าร้าง หมายถึง บิดา-มารดาหย่าร้างกัน

 แยกกันอยู่ หมายถึง บิดา-มารดาไม่ได้หย่าร้างแต่แยกกันอยู่
 อื่นๆ .............................................................................................................................................

๑๓. ผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล ............................................................เกี่ยวข้องเป็น..................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๒ ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ที่อยู่

ปีที่สาเร็จการศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

ชื่อสถานศึกษา................................................................................
เลขที่................... หมู่ที่................ ต้าบล ......................................
อ้าเภอ.......................................... จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย์ ................................................................................
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ชื่อสถานศึกษา................................................................................
เลขที่................... หมู่ที่................ ต้าบล ......................................
อ้าเภอ.......................................... จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย์ ................................................................................
ส้าเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับ
ชื่อสถานศึกษา................................................................................
............................................... เลขที่................... หมู่ที่................ ต้าบล ......................................
................................................ อ้าเภอ.......................................... จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย์ ................................................................................
มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า

ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแล้วมีความเข้าใจเป็นอย่างดี และขอรับรองว่าข้อมู ล
ทังหมดถูกต้องและเป็นความจริง หากตรวจสอบภายหลังและพบว่าข้อมูลประวัติและการส้าเร็จการศึกษาไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายอมรับผิดและยินยอมพ้น
สภาพนักศึกษาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทังสิน

หลักฐานประกอบการสมัคร (จ้านวน ๑ ชุด/พร้อมลงชื่อรับรองส้าเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น)
 ใบสมัครนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน
 รูปถ่ายติดใบสมัคร จานวน ๑ แผ่น ขนาด ๑ นิว (แต่งกายสุภาพ) ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 ส้าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ม. ๖ , ปวช.) จานวน ๒ ชุด
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน
 ส้าเนาใบขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 ส้าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 อื่น ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สมัคร
(......................................................)
........................../............................../..............................

ลงชื่อ ....................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(......................................................)
........................../............................../..............................

