
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------------- 
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 
ประเภทสอบคัดเลือกท่ัวไป ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

(1) ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ต้องเป็นผู้ที ่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ตามหลักสูตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
(2) ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มสายตรง  

ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช. 3) 
ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ตรงตามสาขางานที่สมัคร 
จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

(3) ผู้สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่ม ม.6  
ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช. 3) 

ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานอื ่น หรือกำลังศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา  
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

(4) ค ุณสมบัต ิอ ื ่นเป ็นไปตามระเบียบการรับนักเร ียน น ักศึกษาเข ้าศ ึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา 

2. กำหนดการกรอกใบสมัคร 
เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ตั ้งแต่บัดนี้จนถึงวันที ่ 20 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั ่วโมง 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยระบบปิดรับสมัครในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. ผู้สมัครต้องกรอก
ข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://admission.vec.go.th/ ให้เลือก“สมัครเรียน หรือ QR Code 

 
 
 
 
 

สำเนาคู่ฉบับ 
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3. ขั้นตอนการกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
3.1 ให้ผู้สมัครอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประเภท 

สอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 โดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร เนื่องจากระบบไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้ 

3.2 ให้ผู้สมัครเลือก สมัครเรียน (ปีการศึกษา 2566/1) และระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ 

จากนั้นกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก (โดยไม่ต้องเว้นวรรค หรือใส่เครื่องหมายอื่นใด) และระบุ วัน 
เดือน ปีเกิด เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง  
และครบถ้วน 

3.3 เลือกสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และสาขาที ่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ 
(ตามสาขาวิชารับสมัครในประกาศนี้) โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้มากกว่า 1 สาขาวิชา และเลือกสมัครได้ 
ไม่เกิน 3 สาขาวิชา หากสอบคัดเลือกแล้วไม่ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาลำดับที่ 1 งานทะเบียนจะจัดให้เข้า
เรียนในสาขาวิชาลำดับถัดไปตามที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ 

3.4 เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ผู ้สมัครพิมพ์แบบฟอร์ม 
ใบสมัครลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มใบสมัคร 

ในหัวข้อ ตรวจสอบผลการสมัคร หรือ ตรวจสอบ/เพิ่มเติมการสมัคร โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และเลือก 
พิมพ์ใบสมัคร 

หากผู้สมัครต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมในการสมัครเรียนออนไลน์สามารถติดต่องานทะเบียน 
โทร. 089-842-4516 นายอุดร เศษโถ, 094-775-4932 นางเพชรรุ้ง สยุมพร (ในวันและเวลาราชการ) 

4. สาขาวิชา/สาขางาน และจำนวนที่เปิดรับสมัคร 
4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบปกติ ระบบทวิภาค ี รวม 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ 40 40 80 
ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 40 - 40 
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 80 - 80 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 100 - 100 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 60 - 60 
โยธา โยธา 20 - 20 
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 80 - 80 
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 - 60 

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
การบัญชี การบัญชี 100 - 100 
การตลาด การตลาด 60 - 60 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 - 100 

คหกรรม 
แฟชั่นและสิ่งทอ แฟชั่นดีไซน์ 20 - 20 
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 30 - 30 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม 30 - 30 
รวมทั้งสิ้น 820 40 860 
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4.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบ กลุ่ม รวม 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทวิภาค ี
สายตรง 30 

ม.6/ต่างสาขา 70 

เทคนิคการผลิต 
เครื่องมือกล ปกติ 

สายตรง 20 
ม.6/ต่างสาขา 20 

แม่พิมพ์โลหะ ทวิภาค ี สายตรง 20 

เทคนิคโลหะ 
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้าง
โลหะ 

ปกติ 
สายตรง 20 

ม.6/ต่างสาขา 20 

ไฟฟ้า 

 
ปกติ 

สายตรง 10 
ม.6/ต่างสาขา 40 

ไฟฟ้ากำลัง 
ปกติ 

สายตรง 20 

ม.6/ต่างสาขา 20 

ทวิภาค ี ม.6/ต่างสาขา 20 

อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปกติ 
สายตรง 60 

ม.6/ต่างสาขา 80 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ปกติ 
สายตรง 30 

ม.6/ต่างสาขา 40 

โยธา โยธา ปกติ 
สายตรง 10 

ม.6/ต่างสาขา 20 

เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ปกติ 
สายตรง 20 

ม.6/ต่างสาขา 40 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยาง 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางและ
พอลิเมอร ์

ปกติ ม.6/ต่างสาขา 10 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 

ปกติ 
สายตรง 40 

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ม.6/ต่างสาขา 30 

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

การบัญชี การบัญชี ปกติ 
สายตรง 50 

ม.6/ต่างสาขา 120 

การตลาด การตลาด 
ทวิภาค ี

สายตรง 20 
ม.6/ต่างสาขา 40 

ปกติ ม.6/ต่างสาขา 20 

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ธุรกิจดิจิทัล ทวิภาค ี สายตรง 50 
ดิจิทัลมีเดีย ปกติ ม.6/ต่างสาขา 70 

 

ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 
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4.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  (ต่อ) 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบ กลุ่ม รวม 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
ทวิภาค ี สายตรง 20 
ปกติ ม.6/ต่างสาขา 20 

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

การโรงแรม บริการส่วนหน้าโรงแรม ทวิภาค ี
สายตรง 30 

ม.6/ต่างสาขา 40 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
เกม และแอนิเมชัน 

ปกติ ม.6/ต่างสาขา 20 

รวมทั้งสิ้น 1,190 
 

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
5.1 ใบสมัครจากระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ทาง https://admission.vec.go.th/ 
5.2 รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
5.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว กรณีที ่กำลังศึกษาอยู ่ชั ้นปีสุดท้าย  

ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของสถานศึกษาเป็นสำคัญ 

5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ (ให้ผู้สมัคร
ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึกสีน้ำเงิน) 

5.5 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา อย่างละ 1 ฉบับ  
กรณีไม่มีเอกสารบิดามารดาให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองแทน (ให้เจ้าของสำเนาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
ด้วยหมึกสีน้ำเงิน) 

5.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
ด้วยหมึกสีน้ำเงิน) 

5.7 เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานแสดงความพิการ (ถ้ามี)  
การยื่นใบสมัคร (แนบหลักฐานการสมัครตามข้อ 5.1 – 5.7) 

นำส่งด้วยตนเองได้ที่  งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นับจากวันที ่เปิดรับสมัคร 
จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) 

6. กำหนดการสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 

วัน / เดือน / ปี การดำเนินการ 

บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 พิมพ์ใบสมัครและนำส่งหลักฐานการสมัคร 

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามข้อ 8 

วันที่ 27 มีนาคม 2566 
ผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวช. เข้ารับการทดสอบความรู้ 
และความถนัดทางวิชาชีพ 



5 
 

6. กำหนดการสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566  (ต่อ) 

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขอให้ติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.sisat.ac.th 
และเฟซบุ๊ก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

7. การพิจารณาผลการคัดเลือก 
7.1 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 

2566 เป็นสิทธิ์ขาดของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด 
7.2 นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 

2566 ต้องมามอบตัว และรายงานตัวตามวัน เวลา ที่วิทยาลัยกำหนด หากไม่ดำเนินการใด ๆ ถือว่า นักเรียน 
นักศึกษาสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

7.3 กรณีนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด วิทยาลัยฯ  
จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทันที แม้จะผ่านการคัดเลือก และผ่านการมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยแล้ว 
โดยเฉพาะกรณีตรวจพบการปลอมแปลงเอกสาร วิทยาลัยฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดกับผู้เรียนรายนั้น 

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและผ่านการคัดเลือก 
8.1 ประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์สอบคัดเลือก วันที ่ 23 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.sisat.ac.th  

บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารทูบีนัมเบอร์วัน และเฟซบุ๊กวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
8.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.sisat.ac.th 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารทูบีนัมเบอร์วัน และเฟซบุ๊กวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  

9. การรายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
9.1 บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้นำนักเรียน นักศึกษามามอบตัวกับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
9 .2 มอบตัวเป ็นนักเร ียนระดับประกาศนียบัตรว ิชาช ีพ (ปวช.) วันที ่  4 เมษายน 2566 

เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
9.3 มอบตัวเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)  วันที ่ 5 เมษายน 2566 

เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

วัน / เดือน / ปี การดำเนินการ 

วันที่ 28 มีนาคม 2566 
ผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวส. เข้ารับการทดสอบความรู้ 
และความถนัดทางวิชาชีพ 

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามข้อ 8 

วันที่ 4 เมษายน 2566 รายงานตัว/มอบตัวเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. ตามข้อ 9 

วันที่ 5 เมษายน 2566 รายงานตัว/มอบตัวเป็นนักศึกษา ระดับ ปวส. ตามข้อ 9 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช. ตามข้อ 10 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส. ตามข้อ 10 

http://www.sisat.ac.th/
http://www.sisat.ac.th/
http://www.sisat.ac.th/
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10. การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
10.1 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที ่ 2 พฤษภาคม 2566 

เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
10.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วันที ่ 3 พฤษภาคม 2566 

เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

อนึ่ง  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ภายในช่วงเวลา 
ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ ์การเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรณีมีข้อขัดแย้ง  
ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประกาศ  ณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
 

ลงชื่อ ณัฐวิชญ์  ศิริรัชฎานันท์ 
(นายณัฐวิชญ์  ศิริรัชฎานันท์) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................ผู้พิมพ์ 

..................................ผู้ตรวจ 

..................................ผู้ทาน 


