
 
 
 

 

 
 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
เร่ือง   การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

     และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 1)  ประจ าปีการศึกษา  2560 
-------------------------------------------- 

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคยะลา  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู ง (ปวส.)  
ประจ าปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันที่  27 – 30  มีนาคม  2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ก าหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่  
 

วัน เดือน ป ี เวลา ก าหนดการ 
1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 

2560 
ตลอด 24 ช่ัวโมง  กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

   www.ytc.ac.th 

27 - 30 มีนาคม 2560 08.30 - 15.30 น. 
 ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560  
   ณ หอประชุมวิยาลัยเทคนิคยะลา 

1 เมษายน 2560 13.00 - 16.00 น. 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ  
   หลักสูตร ปวช.1 และ ปวส.1 ณ บอร์ดหน้าห้ององค์การนักวิชาชีพ ฯ   
   และ ทางอินเทอร์เน็ต www.ytc.ac.th 

2 เมษายน 2560 
08.30 - 12.00 น.  ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพหลักสูตร ปวช.1 , ปวส.1 
13.00 – 16.00 น.  สอบสัมภาษณ์ความรู้ทางวิชาชีพหลักสูตร ปวช.1 , ปวส.1 

6 เมษายน 2560 13.00 น.  ประกาศผลผู้สอบผ่านความรู้และความถนัดทางวิชาชีพทุกระดับช้ัน 

7 - 20 เมษายน 2560 08.30 - 16.00 น. 
 นักเรียนนักศึกษา ท่ีสอบผ่านความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ  
   ให้มารับซองมอบตัวได้ท่ีงานทะเบียน (เว้นวันหยุดราชการ) 

20 เมษายน 2560 
08.00 – 09.00 น. 

 นักเรียนนักศึกษา ลงทะเบียนมอบตัวและขึ้นทะเบียน หลักสูตร  ปวช.1  
    และ ปวส.1 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

09.00 – 12.00 น. 
 นักเรียนนักศึกษายื่นเอกสารมอบตัวและขึ้นทะเบียนหลักสูตร ปวช.1 
   และ ปวส.1 พร้อมผู้ปกครอง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 
 

2.  การกรอกใบสมัครเรียนออนไลน์ 
  2.1  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทุกระดับ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคยะลา  

โดยเลือกสมัครเรียน (ปีการศึกษา 2560/1) ได้ท่ี www.ytc.ac.th ระบุข้อมูลส่วนตัว คุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับ
สมัครออนไลน์ และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 2.2  เลือกระดับการศึกษาท่ีต้องการสมัครดังนี้ 
  -  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เลือก ระดับ ปวช. (ปกติ)  
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  -  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา

หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. ม.6 ให้เลือก ระดับปวส. (ปกติ) และผู้สมัครระดับ ปวส. (ทวิภาคี) ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์เท่านั้น โดยเลือก ระดับปวส. (ทวิภาคี)  

  -  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี เลือก ระดับป.ตรี (ทวิภาคี) ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ หรือช่างยนต์เท่านั้น 

2.3  เมื่อคลิกเลือก ระดับการศึกษาท่ีต้องการสมัครเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการท ารายการ 
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครโดยผู้ใช้งานต้องระบุข้อมูล รหัสประจ าตัวประชาชน และวัน เดือน ปีเกิด
ของผู้สมัคร เมื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล จะเข้าสู่การเลือกสาขาวิชาท่ีต้องการสมัครเรียนให้เลือก จังหวัดยะลา   
เลือก สถานศกึษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา แล้วค้นหารายการจึงสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีต้องการสมัคร โดยสามารถเลือกได้  
2 สาขาวิชาเท่านั้น เมื่อเสร็จส้ินให้ท าการกดปุ่มส่งใบสมัคร 

2.4  กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้สมัครเรียน (เพิ่มเติม) ให้ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อกรอกรายละเอียด 
ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ข้อมูลท่ีอยู่ปัจจุบันแล้วยืนยันข้อมูลผู้สมัคร จากนั้นหน้าจอ
จะแจ้งสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

2.5  ให้ ผู้สมัครเข้าศึกษาพิมพ์ใบสมัครจากระบบรับสมัครเรียนออนไลน์มาและน าเอกสารมายื่น 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยะลา ในวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 13.30 น. 

2.6  เอกสารหลักฐานการสมัคร 
 1)  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (พิมพ์จากระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ www.ytc.ac.th) จ านวน  1 ฉบับ 
 2)  ใบแสดงผลการเรียน / ใบรับรองผลการศึกษา (รบ. ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส.)  จ านวน  1 ฉบับ 
 3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
 4)  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  3 รูป 

 

3.  ก าหนดวิธีการพิจารณาเข้าเรียน ท้ังหลักสูตร ปวช. 1 และ ปวส. 1 ใช้การทดสอบความรู้และความถนัด 
ทางวิชาชีพ  และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.ตรี (ทวิภาคี) ใช้การสอบสัมภาษณ์ 

4.  ค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ  ระดับ ปวช. ไม่มีค่าสมัคร (ฟรี) , ระดับ ปวส. 50 บาท , ระดับปริญญาตรี 300 บาท 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  20  มกราคม   พ.ศ. 2560 

 
(นายมนัสฌาน์  ชูเชิด) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.ytc.ac.th/

