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1.  การเข้าใช้งานระบบ 
  1.1  หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
  สามารถเลือกใช้งานได้จาก URL: www.ytc.ac.th  เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์จะปรากฏหน้าจอ พร้อมป๊อบอัพดังรูป 

 
หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม สมัครเรียนออนไลน์ จะเข้าสู่หน้ารายละเอยีดการรับสมัครเรยีน 

 1.2  รายละเอียดการรับสมัครเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้ารายละเอียดการรับสมัคร 

 เมื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัครรวมถึงคู่มือการกรอใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม กรอกใบสมัคร 

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2561 

- ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
- ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
- แผนการรับสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- แผนการรับสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
- แผนการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี (ทวิภาคี) 
- คู่มือระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
- หลักฐานการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
- ติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

http://www.ytc.ac.th/
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2.  ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
 2.1  เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา จะปรากฏหน้าจอ สมัครเรียน (ปีการศึกษา 1/2561)  
ดังรูปที ่3 

 
หน้าจอสมัครเรียน (ปกีารศึกษา 1/2560) 

  จากนั้นให้ผู้สมัครเลือกระดับการศึกษาท่ีต้องการสมัคร ในหน้าจอนี้ดังนี้ 

    2.1.1  หากต้องการสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้คลิกปุ่ม 
โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3  
และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  

 
หน้าจอการเลือกระดับการศึกษา (ปวช.) 
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   2.1.2  หากต้องการสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้คลิกปุ่ม  

โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช.3 ระดับชั้น ม.6 และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2560  

 
หน้าจอการเลือกระดับการศึกษา (ปวส.) 

   2.1.3  หากต้องการสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ทวิภาคี)  ให้คลิกปุ่ม

 โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
เครื่องกล , เทคนิคยานยนต์ , ช่างยนต์ หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาสาขาวิชาเครื่องกล , เทคนิค
ยานยนต์ , ช่างยนต์ และจะส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 

 
หน้าจอการเลือกระดับการศึกษา (ปวส. ทวิภาคี) 
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   2.1.4  หากต้องการสมัครระดับปริญญาตรี ให้คลิกปุ่ม   โดยผู้สมัคร
ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล , เทคนิคยานยนต์ , ช่างยนต์ 
หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาสาขาวิชาเครื่องกล , เทคนิคยานยนต์ , ช่างยนต์ และจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 

 
หน้าจอการเลือกระดับการศึกษา (ป.ตรี ทวิภาคี) 

  เมื่อเลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK เพ่ือท าการยืนยันการท ารายการ 

 
หน้าจอยืนยนัการท ารายการเลือกระดับการศึกษา 
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 2.2  กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียน 
   2.2.1  ต่อไปส่วนของการกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียน เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูปด้านนี้ ให้ผู้สมัครกรอก

รหัสประจ าตัวประชาชนและวัน/เดือน/ปีเกิด จากนั้นให้คลิกปุ่ม  

 
หน้าจอหน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร 

  2.2.2  จากนั้นเข้าสู่หน้าจอกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียน ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลตามปรากฏ โดยให้

กรอกหรือแก้ไขข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * หน้าข้อความช่องนั้น ๆ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน

แล้วให้ผู้สมัครคลิกปุ่ม  

 
หน้าจอหน้าจอกรอกข้อมูลผู้สมัคร 

  จากนั้นให้คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการกรอกข้อมูลผู้สมัคร 
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 2.3  เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 
   2.3.1  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยให้ผู้สมัครเลือกจังหวัดที่

ต้องการสมัครเป็นจังหวัดยะลา สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหารายการสาขาวิชา 
ที่ต้องการสมัคร 

 
หน้าจอหน้าจอคน้หารายวิชาท่ีต้องการสมัคร 

  2.3.2  เมื่อคลิกปุ่ม  แล้วระบบจะแสดงรายการสาขาที่เปิดให้สมัครเรียนของวิทยาลัยเทคนิค
ยะลาดังนี้ 
    -  ระดับ ปวช.  
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-  ระดับ ปวส. (ปกติ) 

 

    -  ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) 
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-  ระดับ ป.ตรี (ทวิภาคี)  

 

  เมื่อท าการค้นหาสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม หลังสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
เรียน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 2 สาขาวิชา ซึ่งการเลือกครั้งแรกถือเป็นสาขาวิชาที่ต้องการ
สมัครอันดับที่ 1 และการเลือกครั้งที่ 2 ถือเป็นสาขาท่ีต้องการสมัครเป็นอันดับที่ 2 ตัวอย่างดังรูป 

 

หน้าจอเลือกสาขาวิชาท่ีต้องการสมัคร 
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  หากต้องการแก้ไขสาขาที่ต้องการสมัครให้คลิกปุ่ม  และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครใหม่ เมื่อ

เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม  และคลิกปุ่ม  เพ่ือ
ยืนยันการส่งใบสมัคร 

 2.4  กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้สมัครเรียน (เพิ่มเติม) 
   2.4.1  เมื่อท าการส่งใบสมัคร ระบบจะแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียน (เพ่ิมเติม) ให้ผู้สมัครท า

การกรอกข้อมูลหรือแก้ข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม  และคลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันข้อมูล
ผู้สมัคร 

 
หน้าจอกรอกข้อมลูรายละเอียดผู้สมัครเรียน (เพ่ิมเติม) 
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  2.4.2  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลการสมัคร โดยให้ผู้สมัครตรวจรายละเอียดต่างๆ ให้
เรียบร้อยหากข้อมูลถูกต้องให้คลิกปุ่ม และคลิกปุ่ม  เพ่ือส่งใบสมัคร  หรือหาข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่ม 

 เพ่ือย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูล 

 
หน้าจอยืนยนัข้อมูลการสมัครเรียน 
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   2.4.3  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งการสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ์ ในหน้าจอนี้ให้ผู้สมัครคลิกปุ่ม 

 และคลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยัน เมื่อระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบผลการสมัคร ให้ผู้สมัครคลิกปุ่ม 

เพ่ือพิมพ์ใบสมัครเรียนมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคยะลาใน
วันที่ 18-28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.- 15.30 น.  

 
หน้าจอพิมพ์ใบสมัคร 

  เมือ่ปรากฏหน้าจอระบบแสดงใบสมัครเรียน ให้ผู้สมัครเรียนพิมพ์ใบสมัคร โดยการคลิกเมาส์ขวาเลือก
เมนูพิมพ์ หรือกดแป้นพิมพ์ Ctrl+P และหากไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ให้ผู้สมัครบันทึกไฟล์ไว้ก่อนเพ่ือท าการพิมพ์ใน
ภายหลัง 

 
หน้าจอระบบแสดงใบสมัครเรียน 
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3.  การยื่นใบสมัคร 
  เมื่อพิมพ์ใบสมัครเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นด้วยตนเอง ณ หอประชุมโรงอาหาร 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
  3.1  รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน  3  รูป 
  3.2  เอกสารการสมัครเรียนจากระบบสมัครเรียนออนไลน์  จ านวน  1  ฉบับ 
  3.3  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ 
  3.4  ส าเนาใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองผลการศึกษา จ านวน  1  ฉบับ 

**หมายเหตุ ในวันที่มายื่นใบสมัครให้ผู้สมัครแต่งชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิมให้เรียบร้อย 

4.  ติดต่อ – สอบถาม 
  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา โทร. 073 212470 ต่อ 1028 
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