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ข้ันตอนการสมัครเรียน ผานทางเว็บไซต วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

1. การเขาใชงานระบบ 

1.1 หนาเว็บไซตวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

สามารถเล ือกใช งานได จาก URL: www.ytc.ac.th  เม่ือเขาส ูเว็บไซต จะปรากฏหนาจอ พรอมปอบอัพด ังรูป 

หนาเว็บไซตวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 จากน้ันใหคลิกท่ีปุม สมัครเรียน จะเขาสูหนาระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  

2.  ระบบร ับสม ัครนักเร ียน นักศึกษา 
2.1 เม่ือเขาสูหนาเว็บไซต ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา จะปรากฏหนาจอ สมัครเรียน (ปการศึกษา 1/2563) ดังรูป 

หนาจอสมัครเรียน (ปการศึกษา 1/2563) 

 

http://www.ytc.ac.th/
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 จากนั้นใหผูสมัครเลือกระดับการศึกษาท่ีตองการสมัคร ในหนาจอนี้ดังนี้ 
2.1.1 หากตองการสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ใหคลิกปุมโดยผ ูสม ัครตองเป ็นผ ูสำเร็จการศ ึกษาระด ับมัธยมศ ึกษาตอนต น (ม.3)  หรือกำล ังศ ึกษาอยูในระด ับช ั้น ม.3 

และจะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562 
 

                                                   หนาจอการเลือกระดับการศึกษา (ปวช.) 
 

2.1.2 หากตองการสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหคลิกปุม 

โดยผ ูสม ัครตองเป ็นผ ูสำเร็จการศ ึกษาระด ับประกาศนียบัตรวิชาช ีพ (ปวช.)  ระด ับ มัธยมศ ึกษาตอนปลาย (ม.6)  

หรือกำล ังศ ึกษาอยูในระด ับช ั้น ปวช.3 ระด ับช ั้น ม.6 และจะสำเร็จการศึกษา    ใน ปการศึกษา 2562 
 

หนาจอการเลือกระดับการศึกษา (ปวส.) 

 

เม่ือเลือกระดับการศึกษาท่ีตองการสมัครแลว ใหคลิกปุม OK เพ่ือทำการยนืยันการทำรายการ 
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หนาจอยืนยันการทำรายการเลือกระดับการศึกษา 

 

2.2 กรอกขอมูลผูสมัครเรียน 

2.2.1  ตอไปสวนของการกรอกขอมูลผูสมัครเรียน เม่ือปรากฏหนาจอดังรูปดานนี้ ใหผูสมัครกรอก 

รหัสประจำต ัวประชาชนและว ัน/เด ือน/ปเก ิด จากนั้นใหคล ิกปุม  
 

หนาจอหนาจอตรวจสอบขอมูลผูสมัคร 

2.2.2  จากนั้นเข าส ูหนาจอกรอกขอมูลผ ู สมัครเรียน ใหผ ูสม ัครตรวจสอบขอมูลตามปรากฏ โดยให 

กรอกหรือแกไขข อมูลใหครบท ุกช อง โดยเฉพาะช องท ี่มีเครื่องหมาย * หนาขอความช องนั้น ๆ เม่ือกรอกขอมูลครบถ วน 

แลวใหผูสมัครคลิกปุม  
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หนาจอหนาจอกรอกขอมูลผูสมัคร 

                                       จากนั้นใหคลิกปุม   เพ่ือยืนยันการกรอกขอมูลผูสมัคร 

 

2.3 เลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร 
2.3.1  จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอ เล ือกสาขาวิชาท ี่ต องการสม ัคร โดยให ผ ูสม ัครเล ือกจ ังหวัดท ี่ 

ต องการสมัครเปนจังหว ัดยะลา สถานศึกษาว ิทยาลัยเทคนิคยะลา แล วคล ิกปุม        เพ่ือค นหารายการสาขาวิชา 

ท่ีตองการสมัคร 
 

 

หนาจอคนหารายวิชาท่ีตองการสมัคร
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2.3.2 เม่ือคลิกปุม           แลวระบบจะแสดงรายการสาขาท่ีเปดใหสมัครเรียนของวิทยาลัยเทคนิค

ยะลาดังนี ้  ผูสมัครจะตองเลือก รอบ โควตา ในการเลือกสาขาเทานั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือทำการคนหาสาขาวิชาท่ีตองการสมัครเรียนแลว ใหคลิกท่ีปุม          หลังสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร 

เรียนโควตา โดยผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัครได 1 สาขาวิชา ตามท่ีระบุในใบสมัครท่ีโรงเรียนยืนโควตา

มา ซ่ึงผูสมัครจะตองเลือก รอบ โควตา เทานั้น  ตัวอยางดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หนาจอเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร  
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หากตองการแกไขสาขาที่ตองการสมัครใหคลิกปุม     และเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัครใหม เม่ือ 

เลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัครเรียนเรียบรอยแลวใหคลิกปุม                              และคลิกปุม        เพ่ือ 

ยืนยันการสงใบสมัคร 

2.4  กรอกขอม ูลรายละเอียดผูสม ัครเร ียน (เพ่ิมเต ิม) 
2.4.1 เม่ือทำการสงใบสมัคร ระบบจะแสดงหนาจอกรอกขอมูลผูสมัครเรียน (เพ่ิมเติม) ใหผูสมัครทำ

การกรอกขอมูลหรือแกขอมูลใหครบถวนแลวคลิกปุม                      และคลิกปุม           

เพ่ือยืนยันขอมูลผูสมัคร 
 

หนาจอกรอกขอมลูรายละเอียดผูสมัครเรียน (เพ่ิมเติม) 
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2.4.2 จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอยืนยันขอมูลการสมัคร โดยใหผูสมัครตรวจรายละเอียดตางๆ ให 

เรียบรอยหากขอมูลถูกตองใหคลิกปุม                และคลิกปุม          เพ่ือสงใบสมัครหรือหาขอมูลไมถูกตองใหคลิกปุม         

เพ่ือยอนกลับไปแกไขขอมูล 
 

หนาจอยืนยันขอมูลการสมัครเรียน 
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2.4.3 จากนั้นระบบจะแสดงหนาจอแจงการสมัครเรียนเสร็จสมบูรณ ในหนาจอนี้ใหผูสมัครคลิกปุม       

     และคล ิกปุม      เพ่ือยืนยัน เม่ือระบบแสดงหนาจอตรวจสอบผลการสมัคร ใหผูสมัครคลิกปุม 

เพ่ือพิมพใบสมัครเรียนมา ย่ืนใบสม ัครด วยตนเอง ณ หอประช ุม ว ิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ในศุกรวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 น. - 12.30 น.  
 

หนาจอพิมพใบสมัคร 

เม่ือปรากฏหนาจอระบบแสดงใบสมัครเรียน ใหผูสมัครเรียนพิมพใบสมัคร โดยการคลิกเมาสขวาเลือก 

เมนูพิมพ หรือกดแปนพิมพ Ctrl+P และหากไมไดเชื่อมตอเครื่องพิมพใหผูสมัครบันทึกไฟลไวกอนเพ่ือทำการพิมพใน 

ภายหลัง 
 

หนาจอระบบแสดงใบสมัครเรียน 
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3. การย่ืนใบสมัคร 
เม่ือพิมพใบสมัครเรียบรอยแลวใหผูสมัครเตรียมเอกสารดังตอไปนี้มายื่นดวยตนเองในวันรายงานตัวยืนยัน

สิทธิ์โควตาพิเศษ วันศุกรท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ณ หองอิทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

3.1  รูปถายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน            จำนวน 1 รูป 

3.2 เอกสารการสมัครเรียนจากระบบสมัครเรียนออนไลน            จํานวน 1 ฉบับ 

3.3 สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนนักเรียน (รับรองสําเนาถูกตอง)  จํานวน 1 ฉบับ 
3.4 ใบรับรองสภาพการเปนนักเรยีน         จํานวน 1 ฉบับ 

**หมายเหต ุ ในวนัท ี่มายื่นใบสมัครใหผ ู สมัครแตงช ุดนักเรียนสถานศ ึกษาเด ิมใหเรียบรอย 

4.  ต ิดต อ – สอบถาม 
หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี งานทะเบียนและงานประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

โทร. 0-7321-2471 , 073 212470 ตอ 1028
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