
    
 
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน 
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน  

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกอบกับความในมาตรา ๑๘(๓) ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐  

ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา การรับสมัครและการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

  

๑. หลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาวิชาที่เปิดสมัครเข้าศึกษา จ านวน ๖ สาขาวิชา จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา ๒๑๐ คน ดังนี้ 

ล าดับที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนที่รับ (คน) 
๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๖๐ 
๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ 
๓.  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ๓๐ 
๔. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  ๓๐ 
 ๕. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ๓๐ 
๖. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓๐ 

รวม ๒๑๐ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร 
๒.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
๒.๒  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย เท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
๒.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้เสื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  ไม่เคยมีประวัติความ
ประพฤติ เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

 
/๓. วัน เวลา .... 



 
 

-๒- 
 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
สมัครด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nancc.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อ ๔ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ภาคเช้าเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม 
จ านวน ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) และเมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี  

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 
๔.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อมูล พร้อมติดรูป ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป  
๔.๒  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา โดยจะต้องได้รับการอนุมัติ

จากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร (ใบ รบ. ม. ๖, ปวช. หรอืเทียบเท่า) จ านวน ๒ ชุด   
๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด  
๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ชุด  
๔.๕  เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  

หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลไม่เป็นความจริง จะท าให้การสมัครเป็นโมฆะ และไม่สามารถสมัครในครั้งต่อไป
หลักฐานประกอบการสมัครจะต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

๕. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ระดับอนุปริญญา 

วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จะแจ้งในภายหลัง 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
       
         
    (นายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย) 
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่  รักษาราชการแทน 
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
  

http://www.nancc.ac.th/


 

 
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน  

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกอบกับความในมาตรา ๑๘(๓) ของพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐  

ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนน่าน จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา การรับสมัครและการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

  

๑. หลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาวิชาที่เปิดสมัครเข้าศึกษา จ านวน ๖ สาขาวิชา จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา ๒๑๐ คน ดังนี้ 

ล าดับที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนที่รับ (คน) 
๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๖๐ 
๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ 
๓.  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ๓๐ 
๔. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี  ๓๐ 
 ๕. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ๓๐ 
๖. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓๐ 

รวม ๒๑๐ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร 
๒.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
๒.๒  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย เท้าช้างในระยะ

ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง 
๒.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นผู้เสื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ ใจ ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความ
ประพฤติ เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

 
/๓. วัน เวลา .... 



 
 

-๒- 
 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
สมัครด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nancc.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้อ ๔ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ ภาคเช้าเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม 
จ านวน ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) และเมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี  

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 
๔.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อมูล พร้อมติดรูป ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป  
๔.๒  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา โดยจะต้องได้รับการอนุมัติ

จากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร (ใบ รบ. ม. ๖, ปวช. หรอืเทียบเท่า) จ านวน ๒ ชุด   
๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด  
๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ชุด  
๔.๕  เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  

หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลไม่เป็นความจริง จะท าให้การสมัครเป็นโมฆะ และไม่สามารถสมัครในครั้งต่อไป
หลักฐานประกอบการสมัครจะต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

๕. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ระดับอนุปริญญา 

วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จะแจ้งในภายหลัง 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
                                                     

http://www.nancc.ac.th/

